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  مستخلص الرسالة
  

اختيارات أيب بكر الشنواين وآراؤه النحوية مـن خـالل : ( عنوان الرسالة 
 . ) هـ١٠١٩ودراسة ت  مجعاً » الدرر البهية عىل رشح األزهرية « كتابه 

 –املقدمـة األزهريـة   –وقد تناول البحث يف متهيده تعريفاً باملتن األصـيل 
ثـم انتقـل للتعريـف باإلمـام أيب بكـر . يف تأليفهـا واملـنهج املتبـع, وصاحبها
 . وأبرز معامل منهجه يف كتابه, الشنواين

وتطرق بعد ذلك إىل دراسة املسائل التي كان للشنواين فيها رأي أو اختيار  
ثـم , مرتبة حسب ورودها يف الكتاب; وذلك بإيراد نص الشـنواين يف املسـألة

ومناقشة تلـك اآلراء والرتجـيح , ل رأيوأدلة ك, ذكر اآلراء التي وردت فيها
ومن النحاة املتقدمني وأبرز من , ثم عرض إىل موقفه من أدلة االحتجاج. بينها

كـام عـرض إىل . تأثر هبم وأهم املصادر التي اعتمد عليها يف إقامة بنيـان كتابـه
 .  تأثري الشنواين فيمن بعده

ملتـأخرين مـن وقد خلص الباحث إىل أن الشنواين قـد سـار عـىل مـنهج ا
النحاة وبدا تأثره جلياً باملدرسة املرصية التي تابع نحاهتـا البرصـيني يف معظـم 

كام تأثر هبذا االجتاه يف أدلة االحتجاج وطرائق االستدالل التي اعتمد . آرائهم
وظهر تأثر الرجل يف وضع كتابه بـابن هشـام . مع عناية فائقة بالتعليل, عليها

كام ظهرت مكانتـه العلميـة يف , ريهم من النحاة والريض وخالد األزهري وغ
نقل من جاء بعده من النحاة عنه وإشـادهتم بـه حتـى سـامه بعضـهم سـيبويه 

 .      زمانه



Abstract 
 

Title: Selections of Abi Bakr Alshanwani and his opinions in 
grammar through his book of Aldorr Albahiah on explanation of 

Alazhariah, collection and studying “his death in ١٠١٩H”. 
 

This dissertation mentioned definition of the main text, 
introduction of Alazhariah, his author and the scientific method that 
he followed in his book. Then he gave the CV of the leader Abi Bakr 

Alshanwani and his method specifications in his book. 
 

The researcher also discussed several aspects that Alshanwani has 
some opinions and views about, according its orders in the book. The 
researcher mentioned the text of Alshanwani in each aspect, the 
opinions that are related with, the evidence of each opinion, the 
discussion and recommendations among them. Moreover, the 
researcher gave Alshanwani opinion of the evidences, the past 
grammars, the most important persons who affected on him and the 
main used references in his book. The effect of Alshanwani on the 

following authors was also mentioned here. 
 

Then the researcher concluded his study explaining that 
Alshanwani has followed the method of the latest grammars and has 
been considerably affected by Egyptian school, which followed 
Albasreen way in most their opinions. In addition, Alshanwani has 
been affected by Albasreen in evidences and methods that he 
depended on with considerable concern in the explanation. 
Furthermore, Alshanwani has been affected by Ibn Hesham, Alradi, 
Khalid Alazhari and other grammars. His scientific position was 
clearly appeared to the following grammars who came after him and 
how they respect him and how other grammars call him as Seebawaih 

his time. 
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  داءـــــــــــــــــــــــاإله
أهدي جين هذا ..... خبالص البذل والعطاء .....بكل احلب والوفاء

  :الغرس ومثار هذا اجلهد 
، وكا�ا خري معني يل بعد  إىل من ربيا�ي يف الصغر، وسهرا على راحيت

ن ال حرمين ا يالعزيز بدعائهما وتشجيعهما ، إىل والدي ا عز وجل
، وأمد ا  ، وجعل ما قدمتماه يف ميزان حسناتكما كماءودعاكما ربِ

 .اللهم آمني ، ومتعكما بالصحة والعافية  عمركمايف 
و�ظم ،أول من علمين القراءة وحفظت على يديه شطر القرآن إىلو

بوقتها ت ضح من وإىل ،حفظها ا – اآلجرومية؛ جدتي ومربييت
، إىل  البحث هذا إمتام سهرت معي الليايل من أجل، ووراحتها 

 .زوجيت الغالية جزاها ا خرياً
عز وجل ابنيت العزيزة حفظها ا إىل ، قرة عيين، و كبدي ةإىل فلذو

 . برة تقية هادية مهديةوجعلها 
أسأل ا أن ينفعين به يوم ... إليهم مجيعاً أهدي هذا العمل املتواضع 

  ألقاه وأن جيزيهم عين خري اجلزاء
  

 الباحث
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 شش
ٌ
 كر
ٌ
  وتقديروتقدير  كر

 
ـلك احلمد يا من بسطت عىل عبادك سوابغ النعم , وأفَ  ت علـيهم مـن ضْ

وطأطـأت يف  واسع الفضل والكرم , يا مـن خضـعت لـك رقـاب املـذنبني ,
; كيف يل وأنا العبد الفقري أن أبدأ الشـكر بغـري العـيل رحابك رؤوس التائبني

  فقـال  ;و ثوابـه فضـله  الـذي وعـد الشـاكرين لـه بمزيـداحلمـد هللاف. الكبري
Œ  :سـبحانه   Î) uρ  šχ©Œ r's? öΝ ä3 š/ u‘ ⎦ È⌡ s9 óΟ è?ö x6 x© öΝ ä3 ¯Ρy‰ƒ Î—V{ ( ⎦ È⌡ s9 uρ ÷Λ än ö x Ÿ2 ¨βÎ) ’ Î1# x‹tã 

Ó‰ƒ Ï‰t±s9 )١( . 
وأصيل و أسلم عىل إمام الشاكرين , و قدوة املطيعني املتقني , و سـيد األولـني 

, و عـىل آلـه  )٢( »ال يشكر النـاس ال يشكر اهللا من  «: واآلخرين نبينا حممد القائل 
الطيبني الطاهرين , و صحابته الغر امليامني , و عىل من سار عىل هنجه واتبـع سـنته 

 .إىل يوم الدين 
هذا العمل املتواضع , يطيب يل أن أتقدم بجزيل الشكر و العرفـان , ووافـر  مقدمةيف 

 :وهم  ,اهللا عز وجلبعد  - فضل  قدير واالمتنان لكل من كان له عيلَّ احلب والت
   سـعد بـن محـدان الغامـدياذ الـدكتور شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ األست

                                                           
 . من سورة إبراهيم ) ٧(اآلية )  ١(
, كتـاب األدب , بـاب يف شـكر املعـروف , رقـم احلـديث  ٤/٢٥٥يف سـننه داود  وأب أخرجه) ٢(

 .من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه )  ٤٨١١(
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الذي مهام قلت فيه فلن أوفيه ولو جزءاً يسرياً من حقه , فلقد كان يل  −حفظه اهللا−
مرشفاً وشيخاً ومربياً وصديقاً وهادياً لكل خري , ففتح يل قلبه قبل بيته , ومل يـدخر 

كـام صـربعىل  ه ذرعـاً ,عليـكثرة اتصـايل وتـرددي ب , ومل يضق مساعديت جهداً يف 
, الـدائمفهو أهل للتقدير والثناء , والشـكر  انقطاعي املتكرر عنه لظرويف الصحية;

لقد كان لتوجيهاته أبلغ األثر يف إبراز هذه الدراسة عـىل هـذه الصـورة , فتعجـز و
جعـل مـا بذلـه يف ميـزان فجزاه اهللا عنـي خـري اجلـزاء و. لامت أن توفيه شكرهالك

 .حسناته 
, وعدم الرضـا بغـري معـايل األمـور ,من علمني اهلمة يف طلب العلمكل وإىل 
حممد نديم فاضل; الذي حبب إيلَّ هـذه اللغـة منـذ لشيخ الدكتور فضيلة ا :ومنهم

ا أملَّ يب مـن , درس يل يف املرحلة الثانوية ثم نصح يل عندما غادرت دراسة الطـب ملـِ
 .; بأن أنتقل لدراستها; فنعمت النصيحةظروف صحية

بجامعـة أم القـر , الـذين هنلـت مـن  لغة العربيةكلية الوإىل مجيع أساتذيت ب
وأخـص  .واملاجسـتريعلومهم وتوجيهـاهتم وأدهبـم , يف مرحلتـي البكـالوريس 

ــنهم أ ــذكر م ــاض اخلــوام.د.بال ــادالثبيتي.د.وأ, ري ــدي. د.وأ, عي , صــالح الغام
وعمق فهمهم;ومشورهتم ,  الذين استفدت من غزارة علمهمصالح الزهراين.د.وأ

 .ونصحهم
ــه فضــل عــيلَّ  ــيم أو دعــم أو ســؤال أو متا وإىل كــل مــن كــان ل ــة , بتعل   بع

, وخالـد العتيبـي, حممد بن عيل العمري :األساتذة والزمالء وأخص بالذكر منهم
بـداملنعم ع.وإىل شـقيقيَّ وعضـديَّ م, واألمني عبـداهللا الشـنقيطي, وعيل الطالب

 .وحممد
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التي أتاحت يل هذه الفرصة إلكامل دراسـتي يف رحاهبـا ,  تي الغراءوإىل جامع
 .ومناراً للمعرفة ,أسأل اهللا العيل القدير أن يبقيها رصحاً للعلم

أسأل اهللا تبارك وتعاىل هلم مجيعاً األجر العظيم والثواب اجلزيل , كام أسأله أن 
هيم خـري اجلـزاء إنـه ويل ذلـك والقـادر عليـه, جيعل ذلك يف ميزان حسناهتم وجيز

وعىل آله الطيبني  وصىل اهللا وسلم عىل معلم البرشية, ومطفئ رسج األمية حممد 
 .الطاهرين وصحابته الغر امليامني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
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  قدمــــــــــةالـم
  

معانيـه  دبروعلمنـا لغـة القـرآن لتـ, احلمد هللا الذي تكفل بحفظ كتابه  
 .وأوقفنا عىل حمكم آيِه وفصل خطابه, ووجوه إعرابه

محـداً يليـق بجـالل وجهـه وعظـيم , احلمدهللا محد الشاكرين الـذاكرين
 .وصىل اهللا وسلم عىل النبي األكرم وآله وصحبه أمجعني, سلطانه

إذ هي املرقاة إىل فهم كتاب , فإن من أجلِّ العلوم علوم العربية.. أما بعد 
وداللتهم عـىل , والوسيلة األنجع لدعوة الناس إىل رشعه احلكيم, يماهللا الكر

 .خالقهم وسريهم يف طريقه القويم
هــذا وقــد بــذل ســلفنا الكــرام جهــوداً عظيمــة لتأصــيل هــذه العلــوم 

ثم أعملـوا فيهـا يـد الرشـح , وتبسيطها; فوضعوا املتون األساسية لكل علم 
هللا لـه القبـول ; فتنرصـف مهـم وكان من بني هذه الكتب ما يضع ا. والتقريب

وربام جتـاوز ذلـك إىل وضـع احلـوايش عـىل , العلامء لرشحه الرشوح الكثرية 
 .رشوحه; للتوسع يف رشح مسائله وتقريب عباراته 

  وخالل بحثـي يف كتـب الـرتاث اللغويـة املخطوطـة اسـتوقفني كتـاب 
الرشـوح  للشيخ خالد األزهري لكثرة ما وضع عليه مـن)  املقدمة األزهرية( 

وما لقيه من القبول عند أهـل العلـم وطلبتـه; إذ الكتـاب اليـزال , واحلوايش
واسـتوقفني مـن تلـك . يدرس يف املعاهد األزهرية بمرص إىل يوم الناس هـذا

مت  سِ الرشوح واحلوايش حاشية للشيخ أيب بكر الشنواين عىل رشح املصنف وُ
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مـع عنايـة , اقشتها بعمـقومن, ; اتسمت بالتحقيق يف املسائل)الدرر البهية(ب
كام أهنا تعـد مـن أقـدم ماكتـب حـول األزهريـة بعـد رشح , واسعة بالتعليل

صـاحبها ; إذ لقبـه الـبعض  هبـا هذا مع املكانة العلميـة التـي حظـي. مؤلفها
إذ برع يف علوم العربية وعـرف بإمامتـه يف النحـو بـني علـامء . بسيبويه عرصه

 .العلم لدراسة هذا الفن األزهر يف زمانه; حتى صار مقصد طالب
وقد عثرت عىل نسخة من الكتـاب يف مكتبـة جامعـة امللـك عبـدالعزيز 

وأسـتاذي , سـعد الغامـدي.د.واسترشت أستاذي ومرشـيف أ, املركزية بجدة 
فتقـدمت إىل القسـم بخطـة , عياد الثبيتي يف حتقيقه; فشجعاين عىل ذلـك. د.أ

ــو ــق وي ــىل التحقي ــتحفظ ع ــم ي ــدت القس ــق; فوج ــة للتحقي   جهني لدراس
  والرتكيـز عـىل , آراء الشنواين واختياراتـه النحويـة مـن خـالل هـذا الكتـاب

إبراز شخصـية الشـنواين العلميـة خصوصـاً أن الرجـل مل تتعـرض الرسـائل 
ثالث رسـائل فقـط بحسـب مركـز امللـك فيصـل −العلمية ملؤلفاته إال نادراً 
  هــا مــع حمــاواليت ومل أمتكــن مــن الوصــول إىل أيٍّ من, للبحــوث والدراســات

 .العديدة
وقد وصل يب البحث إىل . ونسخ بعضها , وكنت قد بدأت يف مجع النسخ

الـدرر البهيــة عـىل رشح األزهــري ملقدمتــه أن النسـخ املوجــودة مـن كتــاب 
 :ست نسخ خمطوطة العربيةاألزهرية يف علم 

نحو, ) ٢١(يف مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بسوهاج, حتت رقم  :األوىل
 .اً سطر) ٢٥(يف إحد وعرشين ومائة ورقة, ومسطرهتا وتقع 
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; إذ وجدهتا أقدم النسخ  والوحيدة التـي , وقد اختذت هذه النسخة أصالً
نجـز هـذا الكتـاب «  :كتبت يف حياة املؤلف; كام نص الكاتب يف آخر أوراقها

مـع سـالمتها . »  سنة ثنتي عرشة وألف من اهلجرة........ املبارك يوم األحد 
والـذي جربتـه يف املـرات  –وقلة السقط فيها , ألخطاء اللغوية والنحويةمن ا

النادرة التي حصل فيها من النسخ األخر. 
, وتقع يف أربـعٍ وأربعـني )٢٩(بنفس املكتبة بسوهاج, حتت رقم  :الثانية
 .ومائة ورقة
نحو, خصويص, وتقع يف ) ٩٨٧(بدار الكتب املرصية حتت رقم  :الثالثة

 .ائة ورقةأربع عرشة وم
, وتقـع يف ثـامنٍ ومائـة )١٢٤٣(بدار الكتب املرصية, حتت رقـم  :الرابعة        
ا كام يليق باجلالل « : قال يف أوهلا. ورقة ا كثريً  .»  احلمد هللا عىل كل حال, محدً
باملكتبة املركزيـة بجامعـة امللـك عبـدالعزيز بجـدة حتـت رقـم  :اخلامسة        

 .هبا آثار رطوبة وأرضة, ورقة ١٥٩وتقع يف , )٩١٦(
بمكتبة آل صايف الوقفيـة يف مكتبـة امللـك عبـدالعزيز باملدينـة  :السادسة         
 .وتقع يف ثامن وتسعني ومائة ورقة, )١٢٣٣(حتت رقم , املنورة

, فوجدت نفيس أمجع بني التحقيق والدراسة املوسعة الشاملة للمسائل         
ة ــــــمع دراس, مجع املسائل ودراستها يف جهديفتوكلت عىل اهللا وبذلت 

   .  الشخصية العلمية للشنواين من خالل ذلك 
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» الدرر البهية«البحث حول الشنواين وآرائه من خالل كتابه  هذا واقتىض
 :  وفق ما ييلأن يكون مساره 

خالـد األزهـري, والتعـرض : التعريف بصاحب املتن, وهو الشيخ −١
 .للعلم, وشيوخه وتالميذه وآثارهالسمه ونسبه, وسبب طلبه 

 .التعريف بمنهج الشيخ خالد يف املقدمة األزهرية, والتمثيل لذلك − ٢
اإلشارة إىل احلوايش التي كتبت عىل رشح األزهرية, والتـي تـربز مكانـة  − ٣

رشح األزهرية عند العلامء, وهو مـا دفـع إىل قراءهتـا وإقرائهـا للطـالب والتعليـق 
ا يف ذ  .لك عىل كتب الفهارس, وكتب الرتاجمعليها, معتمدً

التعريف بالشيخ الشنواين, وذكر اسمه ونسبه, وشيوخه وتالميـذه,  −٤
واإلشارة إىل ما متتع به من مكانة علمية عن طريق بيان ثناء العلامء عليه, وذكر 
بعضٍ مما تركه من آثار علمية ومصنفات; وذلك بالرجوع إىل املصادر التارخيية 

 .املعتمدة
 .إبراز أهم سامت منهج الشنواين يف احلاشية, مع التمثيل لذلك − ٥
دراسة املسائل النحوية التي كان لإلمام الشنواين فيها رأي أواختيار,  −٦

مع ترتيبهـا حسـب ورودهـا يف الكتـاب, فيـذكر الباحـث املسـائل املختصـة 
 .باألسامء, ثم األفعال, ثم احلروف

ـا إىل رقـم "الـدرر البهيـة"تصدير املسائل بنص الشنواين من  −٧ , عازيً
 .اللوحة من املخطوط
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تفصيل ما دار حول املسألة من آراء; وذلك بـإيراد أهـم األقـوال يف  −٨
وما , واتباع ذلك ببيان أدلة كل فريق, واإلشارة إىل من قال هبذا الرأي, املسألة

 .ورد عليها من مناقشات, مع ترجيح ما تؤيده األدلة
ح منهج اإلمام الشنواين يف االحتجاج ملـا يـذهب إفراد فصل لتوضي −٩

ض ألصول النحـو عنـده; مـن سـامع  إليه من آراء واختيارات نحوية, والتعرُّ
 .وقياس وإمجاع, وتعزيز ذلك بأمثلة من كتابه

والكتـب , بيان مصادر الشنواين التي اعتمد عليها يف وضـع كتابـه −١٠
ارس النحوية املختلفة, وموقفـه مـن ومد تأثره باملد, التي تأثر هبا وأفاد منها

 .أعالم النحاة فيها
 . وتأثري الشنواين فيمن جاء بعده من النحاة ممن نقلوا عنه وأفادوا منه

عزو األقوال إىل أصحاهبا, وتوثيقها من كتبهم قدر املستطاع, فـإن مل يكـن  − ١١
 .ألحدهم كتب مطبوعة; رجع الباحث إىل من نقل عنه هذا الرأي

اآليات القرآنية بخط املصحف, وعزوهـا إىل مواضـعها مـن  كتابة −١٢
 .السور, مع ذكر رقم اآلية يف املصحف

توثيق القراءات القرآنية وعزوها ملن قرأ هبا وتوثيقها مـن مصـادر  −١٣
 .القراءات والتفسري

ــار مــن كتــب الســنة املعتمــدة  −١٤ ــة واآلث ختــريج األحاديــث النبوي
ا امل صـدر متضـمنًا رقـم اجلـزء والصـفحة, واسـم كالصحاح واملسانيد, ذاكرً

 .الكتاب واسم الباب
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التعريف باألعالم الـوارد ذكـرهم يف الدراسـة, وتـرمجتهم ترمجـة  −١٥
 .خمترصة
 نتمـي إليـهي الشعرية بذكر البحـر الشـعري الـذي ختريج األبيات −١٦
مع إمهال ما ورد من نظم تعليمي  ., واسم الشاعر, واملصادر التي ذكرتهالبيت

 . فهرس األشعاريف
دُ يف بعـض األبيـات املُستشـهد  −١٧ رشح الكلامت الغامضة التي قد ترِ

 .هبا, أو غريها
االكتفاء بذكر النصوص من احلاشية عند االستشهاد أو التمثيل هبا دون  −١٨

ختريج مايرد يف ثنايا النص من أقوال وأبيات أو نحوه إال إذا كان الغرض من 
 .إيرادها يلزم ذلك 

تسـهل عـىل  ثم أتبعت ذلك بوضع فهارس عامة ملحتويات هذا البحـث         
 .القارئ الوصول إىل مبتغاه

 :من أبرزها, هذا وقد واجهتني صعوبات عدة أثناء العمل يف هذا البحث        
إذ البحـث , ظرف صحي أمل يب; فتوقفت بسببه عن البحث مدة طويلة  − 

فلله احلمد عىل ما أنعم , اخلمسة األخرية يف الشهور  − عىل احلقيقة  –إنام أنجز 
 .فله احلمد وإليه املشتكى, وتفضل وبارك فيه من الوقت

اجلهد الكبري الذي بذلته وأعانني فيه بعض الفضالء للوصول للنسخ املوجودة  − 
يف مكتبة رفاعة الطهطاوي بسـوهاج; حيـث وجـدت املكتبـة حتـت الصـيانة 

 .  د الفضالء; فله احلمدوالتجديد حتى يرس اهللا نسخاً عند أح
ـاخ بعـدم فهمهـم للمطلـوب; مـع تكـرار    −− العنت الذي سـببه يل النُّسَّ

  .الرشح; مما اقتىض التنقل بني أكثر من واحد
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يبقى هذا العمل جهـداً برشـياً يعرتيـه كثـري مـن الـنقص ... ويف اخلتام 
رة والزلل والتقصري واخللل , وال شك أين لو أعدت النظر يف هـذا البحـث مـ

تبـديل , أو تقـديم , أو : بعد أخر , لوجدت فيه ما حيتـاج إىل تعـديل , مـن
كتـب أسـتاذ البلغـاء القـايض مـا تأخري , وهذا من طبيعة البرش , ومـا أمجـل 

عبد الرحيم البيساين إىل العامد األصفهاين معتذرا عن كالم اسـتدركه  الفاضل
ا يف ي «: عليه  ـريِّ : ومه , إال قال يف غده إين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابً لـو غُ

م هذا لكـان أفضـل ,  هذا لكان أحسن , ولو زيد كذا لكان يُستحسن , ولو قدِّ
تُرك هذا لكان أمجل , وهذا من أعظـم العـرب , وهـو دليـل عـىل اسـتيالء  ولو

 .  )١(»النقص عىل مجلة البرش 
, حتـى  ناسـتاذاي املناقشـاومل يبق إال أن أتلقى بكل التقدير ما يضـيفه 

.  يكتمل ما يف البحث من نقص , وأتقدم إليهم بخالص الشكر والتقدير سلفاً 
وأسأل اهللا املعونة والتوفيق واإلخـالص والسـداد , وأن جيعـل أعاملنـا كلهـا 

 خالصة لوجهه الكريم , وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح ,
صحبه أمجعني , وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا وحبيبنا حممد وعىل آله و

 .واحلمد هللا رب العاملني 
 

  
  

                                                           
  .  ١/١٧كشف الظنون : انظر )   ١(
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    التمهيد
  

  

وبمنهجـه فيهـا،   ، وباألزهرية وشـرحها ، وفيه تعريف باألزهري
  :ويشتمل على أربعة مباحث، هي

  .التعريف بالشيخ خالد األزهري :المبحث األول

  .مكانته العلمية :المبحث الثاني

  .هج تأليفهاومن، التعريف بشرح األزهرية :المبحث الثالث

  .الحواشي على شرح األزهرية :المبحث الرابع
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  التعريف بالشيخ خالد األزهري -  ١

:اسمه ونسبه
ـرْ خالد بن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن أمحـد اجلِ : هو« ي األزهـري جِ

 .)١(»الشافعي النحوي
ي جِ رْ ا: واجلِ جَ رْ ِيم, نسبة إىل جُ , وهي قرية من أعامل الصعيد قرب أمخْ

وهاج, تطل عىل النيل من اجلهة الغربية و هي مدينة كبرية يف جنوب حمافظة سُ
 .)٢(بصعيد مرص, وهذه النسبة ملحل والدته

ري  هَ فذكربعضهم  :)٣(بفتح اهلمزة وسكون الزاي, وفتح اهلاء −أما األَزْ
ادا فيه,  قَّ أهنا ليست نسبة إىل األزهر كام ظن بعض املرتمجني له, بوصفه كان وَ

نَواين يف وأنه ت الدرر البهية عىل "لقى دروسه هناك, وعىل هذا جر الشيخ الشَّ
ام نسبه إىل اإلمام أيب منصور األزهري "رشح األزهرية حَّ , غري أن الدكتور الفَ

                                                           
شـذرات الـذهب البـن , و)٣/١٧١( يالقرن التاسـع للسـخاو يف أعيانلالمع الضوء ا: ينظر) ١(

).٨/٢٦( عامد احلنبيلال
, والكواكب السائرة يف أعيان املائة العارشة, لنجم الدين الغزي )٣/١٧١(الضوء الالمع : ينظر) ٢(

 ).٢/١١٩, ١/١٢٣(ي معجم البلدان لياقوت احلمو, و)١/١٨٨(
 يثـري اجلـزرهتـذيب األنسـاب, البـن األ اللبـاب يف, و)١/١٢٤( األنساب, للسمعاين: ينظر) ٣(

, ولب اللباب يف حترير األنساب, جلالل الدين السيوطي )١/١٧٠(, ومعجم البلدان )١/٤٨(
)١/٥١.( 
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إن األزهري منسوب : , عندما حقق ذلك, فقال )١(اللغوي, صاحب التهذيب
ا إىل األزهر كام  إىل اإلمام أيب منصور األزهري, ومن هذا تعلم أنه ليس منسوبً

 .)٢(اشتهر عند الناس, واهللا أعلم
ا  وبمراجعة كتب السري واألعالم, يتضح أن لقب األزهري كان مشـهورً

نسبة إىل األزهر ملكانة الدارس فيـه يف ذلـك الوقـت,  –يف عرص الشيخ خالد 
بوا إليه,  رف به كثري من العلامء ونُسِ ىل وهذا احتامل يكاد يكـون أقـرب إفقد عُ

ا آنذاك يؤيده ويقويِّه ويدعمه  .   الصواب; ألن الواقع والعُرف الذي كان سائدً
 .فنسبة إىل املذهب الفقهي الشهري: أما الشافعي
دَّ مـن أئمـة عرصـه : أما النحوي فنسبة لعلم النحو الذي برع فيه حتى عُ

 .  فيه
 

                                                           
ا, صاحلًا, غلب  , اإلمام يفيأبو منصور األزهر ,حممد بن أمحد بن األزهر: هو) ١( اللغة, وكان فقيهً

 كتـاب يف :مـن تصـانيفهو, ىمجع فيه فـأوع يالذ »التهذيب«ف فيه كتابه عليه علم اللغة, وصن
, واالنتصــار , ورشح ألفــاظ خمترصــ املــزينىالتفســري ســامه التقريــب, ورشح األســامء احلســن

 ., وقيل غري ذلكسبعني وثالثامئةسنة  , تويفيللشافع
 الـدين السـبكيشافعية, لتـاج , طبقات ال)١/١٤٤(شهبة  طبقات الشافعية البن قايض: نظري
)٣/٦٣.( 

  , ٣٢الفحــام, مقــال بمجلــة جممــع اللغــة العربيــة, عــدد . الشــيخ خالــد األزهــري, د: ينظــر) ٢(
 ).١٩(ص 
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 :كنيته

نيتني نِّي الشيخ خالد بكُ  : كُ
رْ  :األوىل اأبو الوليد, ًجَ ا عىل عادة من كان اسمه خالدً  . يً
أبو الفضل, وقد ذكر هذه الكنية الـدكتور الفحـام يف مقالـه عـن  :الثانية

ع اللغة العربية ْمَ  .)١(الشيخ خالد يف جملة جمَ
 : لقبه

 : أورد أصحاب السري واألعالم للشيخ خالد األزهري عدة ألقاب, منها
, وعمر )٣(, وابن العامد احلنبيل)٢(يذكره نجم الدين الغزِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ّ ِ: زين الدين −١

الة  . )٤(رضا كحَّ
اد −٢ قَّ وقد لقب هبذا اللقب; ألنه كان يوقد املصابيح, وهيتم بشأهنا : الوَ

, )٥(من إصالح وتنظيف يف األزهر الرشيف, وعىل هذا جر السخاوي
 . )٨(, وعمر رضا كحالة)٧(, وابن العامد احلنبيل)٦(والغزي

                                                           
 ).٣٢(, العدد )١٩(جملة جممع اللغة العربية : ينظر )١(
 ).١/١٨٨(الكواكب السائرة : ينظر) ٢(
 ).٨/٢٦(شذرات الذهب : ينظر) ٣(
 ).٤/٩٦(رضا كحالة  عمرل معجم املؤلفني: ينظر) ٤(
 ).٣/١٧١(الضوء الالمع : ينظر) ٥(
 ).١/١٨٨(الكواكب السائرة : ينظر) ٦(
 ). ٨/٢٦(شذرات الذهب : ينظر) ٧(
 ).٤/٩٦(معجم املؤلفني : ينظر) ٨(
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 :مولده
مـن  »اجرجـ«ـسنة ثامن وثالثـني وثامنامئـة بـ يخ خالد األزهري الشولد 
 .الصعيد
 :نشأته

حتـول وهـو يف كنف والديه بجرجـا, ثـم  −رمحه اهللا  −نشأ الشيخ خالد 
ى السـالطني واألمـراء بإنشـاء املـدارس طفل مـع أبويـه إىل القـاهرة نـَ عْ , إذ يُ

ـق "واملساجد التي حتمل رسالة العلم والـدين,  لْحَ هبـذه املؤسسـات وكـان يُ
التعليمية يف ذلك العرص مكاتب صغرية متواضعة مهمتها تعليم الصبية مبادئ 
ا  ا من العلوم األولية, وحتفـيظ القـرآن الكـريم, متهيـدً القراءة والكتابة, وطرفً

 .)١("لاللتحاق باملدارس اجلامعة
ساجد ويف رحاب هذه البيئة العلمية الغنية بعلامئها ومؤسساهتا التعليمية من م

قـرأ القـرآن وومدارس وزوايا وخانقاوات نشـأ الشـيخ خالـد األزهـري, فحفـظ 
 .)٢(العمدة وخمترص أيب شجاع وحتول إىل األزهر فقرأ فيه املنهاج

 :سبب طلبه للعلم
اشتغل بـالعلم عـىل «: يف هذا يقول ابن العامد احلنبيل يف شذرات الذهب

, قيل ـا فتيلـة عـىل كـراس كان عمره ستة وثالثني سنة, فسقطت : كِربَ منه يومً

                                                           
  ).٢/٩٤(ي الل الدين السيوطجلتاريخ مرص والقاهرة,  حسن املحارضة يف: ينظر) ١(

  ).٨/٢٦(شذرات الذهب : ينظر) ٢(
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بَّ عىل طلب العلم وبـرع  ادة وأَكَ قَ ه باجلهل, فرتك الوِ ريَّ أحد الطلبة فشتمه وعَ
 .)١(»فيه 

 :ويف كالم ابن العامد نظر; لألسباب اآلتية
ا األزهري تتلمذ عىل الشيخ داود املالكي, وكانـت  :أوالً  أن الشيخ خالدً

مولد الشيخ خالـد سـنة ثـامن وثالثـني وفاته سنة ثالث وستني وثامنامئة هـ, و
وثامنامئة هـ, وقد ذكر السخاوي يف الضوء الالمع أنه أخذ عنه علم العربية ثـم 

 .كام سبق ذكره −حتول إىل األزهر فقرأ فيه املنهاج 
قرأ الشيخ خالد عىل الشيخ يعيش املغـريب الـذي تـويف سـنة أربـع  :ثانيًا

لسخاوي يف الضوء الالمع, وكان عمر وستني وثامنامئة هـ, كام نص عىل ذلك ا
ا تقريبًا  .)٢(الشيخ آنذاك نحو مخسة وعرشين عامً

احلـوايش األزهريـة يف حـل ألفـاظ «ذكـر الشـيخ خالـد يف كتابـه  :ثالثًا
فرغت من تسويده يوم األربعاء ثامن رجب الفرد سنة سبع «: ما نصه »اجلزرية

 .)٣(سنة, وكان عمره آنذاك تسعا وعرشين »وستني وثامنامئة
أنـه  "الضوء الالمع"يف  − وهو أحد معارصيه  − ذكر العالمة السخاوي  :رابعًا

وحتول وهو طفل مع أبويه إىل القاهرة, فقرأ القرآن «: طلب العلم يف سن مبكرة فقال
 .)٤(»...والعمدة وخمترص أيب شجاع, وحتول إىل األزهر فقرأ فيه املنهاج

                                                           
  ).٨/٢٦(شذرات الذهب : ينظر) ١(

 ).٣/١٧٢(الضوء الالمع : ينظر) ٢(
 ).٥٤(احلوايش األزهرية يف حل ألفاظ اجلزرية : ينظر) ٣(
  ).٣/١٧٢(الضوء الالمع : ينظر) ٤(
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 :شيوخه

ن النوابغ, أو عبقري من العباقرة, أو إمام من ال يكاد املرء يسمع بنابغة م
حتى يسعى إىل معرفة أسـاتذته وشـيوخه الـذين  −يف أي فن أو علم  −األئمة 

أخذ عنهم وأسهموا بحـظ وافـر يف تكوينـه العلمـي الـذي أتـاح لـه النبـوغ 
 .والشهرة ونباهة الذكر

وقد تتلمذ الشـيخ خالـد األزهـري جلمهـرة مـن الشـيوخ كـانوا هـداة 
هم, وجهابذة زماهنم, وفطاحل وقتهم, وهم العلامء الذين يشـار إلـيهم عرص

ل إليهم من كل مكان حَ رْ  .بالبنان, واألئمة الذين يُ
 : ولعل من أبرز هؤالء الشيوخ

 :يعيش املغريب −
 .)١(األزهراجلامع بسطح , كان يقيم يعيش املغريب املالكي: هو

ا, أخذ عنـه عـددا مـن الفنـو ً سـنة أربـع وسـتني  ن تـويفوكان عاملًا خريِّ
 .)٢(وثامنامئة

                                                           
كان جياور باجلامع األزهر يف ذلك العرصـ عـدد كبـري مـن طلبـة العلـم ال سـيام الفقـراء مـنهم ) ١(

ا للسكن واإلقامة يف غـرف  والنازحون من الريف إىل القاهرة, فكانوا يتخذون من سطحه مكانً
ا ملا ذكره املقريزي فقد بلغت عدة املجـاورين باجلـامع األزهـر يف القـرن التاسـع  صغرية, ووفقً
اهلجري سبعامئة ومخسني رجالً ما بني عجم وزيالعة ومغاربـة ومرصـيني مـن الريـف, وكـانوا 

ا يعتمدون يف معيشتهم عىل  . الصدقات املقدمة إليهم من األمراء وأهل اليسار مجيعً
 ).٢/٢٧٦(املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار, املشهور بخطط املقريزي : ينظر

 ).١٠/٢٨٧(الضوء الالمع : ينظر) ٢(
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 :داود املالكي −

ويعـرف  ,داود بن سليامن بن حسن بن عبيد اهللا املـالكي الربهـاين: هو  
ا إليه بالصالح عـىل مشارً  كريامً  متواضعاً  وكان خريا دينا ثقة مأموناً . بأيب اجلود

الث مـات سـنة ثـ. مل يعرف من يوازيه يف الفرائض يف عرصـه  طريقة السلف
 .)١(وثامنامئة  وستني

وريالسَّ  −  :نْهُ
 .املالكي الرضير, )٢(عيل بن عبد اهللا السنهورينور الدين : هو
 عــىل ورشحــان خليــل, خمترصــ عــىل رشح: عــدة مصــنفات; منهــا لــه

سنة تسع  تويف. أفاد األزهري يف رشحه لآلجرومية منهام  النحو يف آلجروميةا
 .)٣(وثامنامئة وثامنني

نِّ  − مُ  :يالشُّ
  تقي الدين أبو العبـاس أمحـد بـن العالمـة كـامل الـدين حممـد بـن : هو

ث األصويل املتكلم النحوي البيـاين, . خلف اهللا الشمني  دِّ العالمة املفرس املُحَ
                                                           

  ).٣/٢١١(الضوء الالمع : ينظر) ١(
ور) ٢( نْهُ  طلـوس وهـي بـالقرب وسنهور عدة مدن بمرص األوىل بالبحرية وتضاف إىل, نسبة إىل سَ

من األسكندرية, واألخر بالغربية وهي املشهورة بسنهور املدينة, والثالثة بالرشقية, والرابعـة 
 .بالفيوم
رشح «تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس , و)٥٢٧(, يالقاموس املحيط للفريوزآباد: ينظر

 ).٣/٢٦٩(, ومعجم البلدان )١٢/٩٨( يلإلمام الزبيد »القاموس

  ).٥/٢٤٩(الضوء الالمع : ينظر) ٣(
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حاشـية : من أهم مصنفاته, إمام النحاة يف زمانه, وقد لزم األزهر عدة سنوات
ي, وزاد عليهـا أشـياء نفيسـة, عىل املغني البن هشام, خلصها من حاشـية الـدمامين

مزيـل «, وحاشية عىل الشفاء للقايض عياض, سامها »املنصف من الكالم«: وسامها
 .  )١(تويف سنة اثنتني وسبعني وثامنامئة هـ.  »اخلفاء عن ألفاظ الشفاء

 :اوينَ املَ  −
  قــايض القضــاة رشف الــدين أبــو زكريــا حييــى بــن خملــوف بــن : هــو

. شارح اجلامع الصغري ,ف املناويؤوالر الشيخ عبد جد ,عبد السالم املناوي 
 َ  :منهـا ,تصـانيفعدة له  .الشافعي وقضاء الديار املرصيةاملذهب تدريس  ويلِ

 .)٢(سنة إحد وسبعني وثامنامئة هـ تويف. رشح خمترص املزين
ري − جَ وْ  :اجلَ

نـاب يف . ي جروحممد بن عبد املـنعم بـن حممـد بـن إسـامعيل اجلـ: هو
لـه عـدة مصـنفات,  .صـد بالفتـاووقُ  ,سرَّ ودَ  ,تعفف عن ذلكالقضاء ثم 

ي, ورشح اإلرشـاد البـن املقـر, »تسهيل املسـالك إىل عمـدة السـالك« :منها
سنة تسـع وثامنـني  تويف.  ورشح شذور الذهب رشحا مطوال ورشحا خمترصا

 .)٣(وثامنامئة
                                                           

بغية الوعـاة يف , و)١٧٨ −٢/١٧٤(, والضوء الالمع )٣١٤, ٧/٣١٣(شذرات الذهب : ينظر) ١(
, )٤٨, ١/٤٧(, وحسن املحارضة )١/٣٧٥( طبقات اللغويني والنحاة جلالل الدين السيوطي

  ).١/٢٩٢(ومعجم املؤلفني 

  ).٧/٣١٢(شذرات الذهب : ينظر) ٢(
  ).٢/٢٠٠( الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاينالبدر : ينظر) ٣(
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 :الكافِيجي −
ي احلنفـي, املعـروف أبو عبد اهللا حميي الـدين حممـد بـن سـليامن الرومـ: هو

بالكافيجي, لقب بذلك لكثرة اشـتغاله بكتـاب الكافيـة يف النحـو البـن احلاجـب 
كان إماما كبريا يف علم الكالم وأصول الفقـه, والنحـو, . وأخذها عنه الشيخ خالد 
 .)١( تويف سنة تسع وسبعني وثامنامئة هـ. وأكثر تصانيفه خمترصات

ي − اوِ خَ  :السَّ
شـمس الـدين أبـو اخلـري حممـد بـن عبـد الـرمحن  اإلمـام احلـافظ : هو

برع يف احلديث والفقه والقراءات واللغة . السخاوي , نزيل احلرمني الرشيفني
سمع الكثري عىل شيخه احلافظ ابن حجر العسقالين, وأخـذ . العربية والتاريخ

عن أكثر من مائة وعرشين  )٢(عنه أكثر تصانيفه, وكان يروي صحيح البخاري
ا سَ وفـتح , اجلواهر والدرر يف ترمجـة الشـيخ ابـن حجـر:  من أهم مؤلفاته. نَفْ

ـا يف علـم  املغيث برشح ألفيـة احلـديث, وال يعلـم أمجـع منـه وال أكثـر حتقيقً

                                                           
ــر) ١( ــاة : ينظ ــة الوع ــارضة )١/١١٧(بغي ــن املح ــع )٥٥٠, ١/٥٤٩(, وحس ــوء الالم , والض

ــذهب )٢٦١ −٧/٢٥٩( ــذرات ال ــزركيل, و)٣٢٧, ٧/٣٢٦(, وش ــالم لل , )٦/١٥٠( األع
  ).٣/٣٣٢(ومعجم املؤلفني 

أبـو عبـد اهللا  ي,رة اجلعفــم بـن املغيــبـن إبراهيـل ـحممد بن إسامعيـ: وصاحب الصحيح هو )٢(
ما أخرجـت خراسـان مثـل : قال أمحد ,حديث سيد املرسلني احلافظ, أمري املؤمنني يف يالبخار
 .بن إسامعيل فقيه هذه األمة, مات سنة ست ومخسني ومائتني ليلة عيد الفطر حممد
, تـاريخ بغـداد )٩/٤٧(, هتـذيب التهـذيب )٢/٣٧٩( خالصة تذهيب هتذيب الكـامل: ينظر

)٢/٤.( 
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وقـد تـرجم فيـه  –والضوء الالمع يف أعيان القرن التاسـع , مصطلح احلديث
سـنة, وعمـدة , واملقاصد احلسنة يف األحاديث اجلارية عـىل األل− لتلميذه األزهري

وغنية املحتاج يف ختم صحيح مسلم بـن , القارئ والسامع يف ختم الصحيح اجلامع
 . )١(تويف سنة اثنتني وتسعامئة هـ. احلجاج

  :تالميذه 
إذا كانت أصالة التكوين الثقايف وعمقه لعامل مـن العلـامء تظهـر بمعرفـة 

عه يتضح بالوقوف شيوخه, فإن التأثري العلمي الذي يامرسه هذا العامل يف جمتم
 :ومن أبرز تالميذ الشيخ خالد األزهري. عىل تالميذه

 :طالينسْ القَ  − 
احلافظ  ,أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل القسطالين ,شهاب الدين: هو

ثا دِّ  :ات; منهاصنفم له عدة. أخذ علوم العربية عن األزهري. لعالمة املُحَ
وحتفة السامع  ,ح الشاطبيةورش ,العقود السنية يف رشح املقدمة اجلزرية

سنة ثالث وعرشين تويف بالقاهرة .  والقاري بختم صحيح البخاري
 .)٢(وتسعامئة

 

                                                           
, والنور السافر عن أخبار القرن العارش, لعبد القـادر العيـدرويس )٨/٢(الضوء الالمع : ينظر) ١(

 ).٨/١٥(, وشذرات الذهب )١٨(
  ).١٠٦(, والنور السافر )٨/١٢١(شذرات الذهب : ينظر) ٢(
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 :يبِ لَ ابن الشَّ  −
املعروف بابن  ,شهاب الدين أمحد بن يونس املرصي احلنفي: هو
اإلمام «: قال عنه ابن العامد احلنبيل ,تتلمذ عىل األزهري يف النحو. الشلبي

كان عاملا كريم النفس كثري  ,امةمة األوحد املحقق املدقق الفهَّ الَّ العامل العَ 
 .)١(سنة سبع وأربعني وتسعامئة تويف بالقاهرة. »الصدقة

 :ابن هالل النحوي −
, املعروف بابن هالل النحوي احللبي , شمس الدين حممد بن عيل: هو

 دة طويلةماألزهري  الزم الشيخ خالد ,لعلو كعبه يف النحو عند أهل الشام 
دَّ من اضبط طالبه س رَّ حلب ودَ  ثم عاد إىل .إىل أن مات الشيخ خالد وعُ

ورشح عىل , حاشية عىل تفسري البيضاوي :منها ,وألف عدة كتب ,بجامعها
سنة ثالث وثالثني  تويف. ترصيف الزنجاين سامه بالتظريف عىل الترصيف

 .)٢(وتسعامئة
  وحممد بن أيب ,  )٣( )هـ٨٩٦ت(أبواملعايل املخليص : ومنهم  −

 .)٥( )هـ٨٩٧ت(السايس  أبو بكرو . )٤(احلجاج 

                                                           
  ).٨/٢٦٧(شذرات الذهب : ينظر) ١(
 .السابق : ينظر) ٢(
  ).٦/٣١٣(الضوء الالمع : ينظر) ٣(
  ).٧/٢١٧( السابق: ينظر) ٤(
  ).١١/٣١( السابق: ينظر) ٥(
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 : )١(آثاره
املكتبة العربية بعدد كبـري مـن  −رمحه اهللا  −أثر الشيخ خالد األزهري 

ا سواء يف عرصه أم بعد عرصه نْبِئ . املؤلفات أفاد منها العلامء والطالب مجيعً وتُ
لـوم العربيـة بفروعهـا املختلفـة هذه املؤلفات عن مكانة الشـيخ خالـد يف الع

قَتْ هذه املؤلفات القبول  بني الدارسـني وطلبـة  زِ خاصة اللغة والنحو, وقد رُ
العلم, وغدت مراجع معتمـدة يف باهبـا, ومـن أبـرز مؤلفـات الشـيخ خالـد 

 :األزهري
 ): أو ألغاز الشيخ خالد(األلغاز النحوية  −

  ني صـفحة مـنوهو كتـاب صـغري احلجـم يشـتمل عـىل اثنتـني وثالثـ
القطع الصغري, وقد طبـع باملطبعـة احلجريـة بالقـاهرة سـنة إحـد وثامنـني  

إيضـاح "نسـبه إليـه مصـطفى بـن عبـد اهللا الرومـي يف . ومائتني وألـف هــ
, والـزركيل يف كتـاب "هدية العارفني", وإسامعيل باشا البغدادي يف "املكنون

 ."األعالم"
 

                                                           
, وفهـرس خمطوطـات دار الكتـب املرصـية )١٠٩, ٤/١٠٨(فهـرس املكتبـة األزهريـة : ينظر) ١(

ـــات )٣/١٤٢, ١٧٧, ١١/٥٥/ ٢/٥/ ٢٨٧/ ١٨٣, ١٦٠ – ١/٥٩( ـــرس خمطوط , وفه
إلسـامعيل باشـا هدية العارفني, , و)٤/٩٦(فني , ومعجم املؤل)١٠٦ – ١٠١(املعهد األمحدي 

واألعـالم , )١/٢٦(, وشـذرات الـذهب )١/٣٤٤( كشـف الظنـون حاشـية عىلالبغدادي, 
)٢/٢٩٧.(  
 



@ @
   

 : الترصيح بمضمون التوضيح −
دُ م عَ : ن أهم مؤلفات الشـيخ خالـد وأوفاهـا, وفيـه يقـول ابـن العـامديُ

ا حافالً عىل التوضيح ما صـنف مثلـه,  −يعني الشيخ خالد  −وصنف " رشحً
أوضـح املسـالك إىل ألفيـة ابـن مالـك البـن هشـام "وهو رشح عـىل كتـاب 

."األنصاري 
ـا . وقد حقق الكتاب األستاذ الـدكتور عبـد الفتـاح بحـريي ونرشـ أيضً

 .حممد باسل العيون يف دار الكتب العلمية, بريوت. د: قبتحقي
 : مترين الطالب يف صناعة اإلعراب −

 . وهو إعراب أللفية ابن مالك
 : )١(رشح التسهيل املسمى بالنبيل إىل نحو التسهيل −
 : رشح العوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية −

بِعَ هذا الكتاب بتحقيق د  .زهران البدراوي . وقد طُ
ل الطالب إىل قواعد اإلعراب − وصِ  .)٢(مُ
 .وهي املتن الذي سنفرد له احلديث: املقدمة األزهرية ورشحها − 

                                                           
, وامللحـق )٢/٢٧(, تـاريخ األدب العـريب لكـارل بـروكلامن )١/٣٤٣( هدية العارفني: ينظر) ١(

  ).٢/٢٩٧(, واألعالم )٤/٩٦(, ومعجم املؤلفني )٢/٢٢(

, واألعـالم )١/١٢٤(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, ملصطفى القسطنطيني : ينظر )٢(
)٢/٢٩٧.(  
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 .الزبدة يف رشح الربدة  −
Iξsù ÞΟ ®تفسري آية  − Å¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf‘Ζ9 $# 〈: 

 .)١(نسبها إليه إسامعيل باشا البغدادي يف هدية العارفني
 :يف حل ألفاظ املقدمة اجلزرية احلوايش األزهرية −
 :خمترص الزبدة يف رشح الربدة −

 .)٢(نسبه إليه حاجي خليفة يف كشف الظنون

                                                           
  ).١/٣٤٤(هدية العارفني : ينظر) ١(

  ).٢/١٣٣٣(كشف الظنون : ينظر) ٢(
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  مكانته العلمية -  ٢

برع الشيخ خالد األزهري يف علوم العربيـة واتسـعت معرفتـه بـدقائقها 
وغريبها, وقد تصد للتدريس واإلقراء فـانتفع بـه خلـق كثـري, حتـى صـار 

ا للنُح ا يدل عىل مكانتـه وفضـله; شيخً ا عاطرً اة, وقد أثنى عليه خلق كثري ثناءً
 :فمن ذلك
بـرع يف العربيـة وشـارك يف غريهـا, وأقـرأ «: قول العالمة السخاوي  −

الطلبة, ورشح اآلجرومية, وكتب عىل التوضـيح البـن هشـام, وهـو إنسـان 
 .)١(»خري

كر الشيخ العالمة خالد بن عبد اهللا بن أيب ب«: وقال نجم الدين الغزي  −
ــوي ــانيفه .. النح ــع بتص ــر النف ــة, وكث ــه الطلب ــع ب ــة وانتف ــتغل بالعربي اش
 .)٢(»لوضوحها
أَكبَّ عىل طلـب العلـم, وبـرع وأشـغل ... «: وقال ابن العامد احلنبيل  −

ثُـرَ النفـع  ا حـافالً عـىل التوضـيح مـا صـنف مثلـه, وكَ الناس, وصنف رشحً
 .)٣(»بتصانيفه; إلخالصه ووضوحها

ع هبـام; .. «: ل الطنطاوي وقا تُفِ وقد بورك له يف عمله, فصنف مؤلَّفنيِ انْ
 .)٤(»إلخالصه

                                                           
 ).٣/١٧٣(الضوء الالمع : ينظر )١(
 ).١/٢٦٠(الكواكب السائرة : ينظر )٢(

 ).٨/٢٦(شذرات الذهب : ينظر )٣(

 ).١٧٢(نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ملحمد الطنطاوي : ينظر )٤(
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 :وفاته − ٣
حافلة بطلب العلم والتأليف  حياةعاش الشيخ خالد األزهري 

بعد بربكة احلاج خارج القاهرة والتدريس وظل عىل هذه احلال حتى تويف 
 .)١(للهجرة مخس وتسعامئةأدائه فريضة احلج, سنة 

                                                           
  ).٨/٢٦(شذرات الذهب : ينظر) ١(
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  املقدمة األزهرية وشرحها - ٤

ملا كانت الغاية األساسية مـن وضـع املتـون واملخترصـات هـي تقريـب 
يـنُهم عـىل حفـظ  عِ القواعد للمبتدئني والناشئة وتقديمها هلم يف قالب سـهل يُ
القواعد واستظهارها, فقد راعى الشيخ خالد األزهري يف مقدمته اإلجياز غري 

طرحها, شأنه يف ذلك شأن غريه من أصـحاب املتـون املخل باملعاين التي يريد 
يف التسـهيل,  )٢(يف الكافيـة, وابـن مالـك )١(ابن احلاجب: واملخترصات; مثل

 .وغريمها
بًا لكثري من دقائقهـا  »مقدمته«وقد وضع الشيخ خالد عىل  ستوعِ ا مُ رشحً

ـنْ أعتقـد«: وجزئياهتا; وأشار إىل هذا الرشـح يف مقدمتـه قـائالً   قـد سـألني مَ
صالحه وال تسعني خمالفته أن أرشح مقـدمتي يف علـم العربيـة التـي أمليتهـا 

ا فأجبته إىل ذلك ا لطيفً  .)٣(»لبعض الطلبة رشحً

                                                           
عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس, املعروف بابن احلاجب, أبـو عمـرو مجـال الـدين, كـردي  )١(

منتهى السول واألمل يف علمـي : األصل, درس بدمشق, وخترج به بعض املالكية, من تصانيفه
 .والشافية يف الترصيف , والكافية يف النحو. ألصول واجلدلا

  ).٦/٢٥٦(, معجم املؤلفني )١٨٩( الديباج املذهب البن فرحون املالكى: ينظر

كان . الطائي اجلياين هو حممد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك مجال الدين أبو عبد اهللا: ابن مالك) ٢(
ا يف القراءات وعللهـا, وإليـه ألفيتـه املشـهورة, : مـن تصـانيفه. املنتهـى يف اللغـة العربيـة إمامً

 .والتسهيل, وغري ذلك, تويف سنة اثنتني وسبعني وستامئة
 ).١/١٣٠(بغية الوعاة : ينظر

 ).١٠(رشح األزهرية : ينظر) ٣(
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 :أهم سامت املنهج الذي اتبعه الشيخ خالد يف مقدمته األزهرية ورشحها
 :تقسيم الكتاب −١
ادة سارالشيخ خالد عىل طريقـة ابـن مالـك يف التسـهيل وذلـك بتقسـيم املـ   

فيبـدأ بـذكر املرفوعـات, تليهـا املنصـوبات, ثـم : النحوية حسـب العوامـل
وقد سار عىل هذه الطريقة كثـري مـن النحـويني, ومـنهم الشـيخ . املجرورات

خالد  األزهري, ويظهر ذلك من خالل تقسيمه لألزهرية ورشحها; فقد قسم 
, عالمـة أجـزاء الكـالم: كتابه عىل حسب العوامل, فبدأ بمبحث الكالم, ثـم

االسم, عالمة الفعل, عالمـة احلـرف, أقسـام اللفـظ, أقسـام املفـرد, أقسـام 
االسم, أقسام الفعل, أقسام احلرف, أقسام املركب, تقسيم االسم إىل معـرب 

قسام املعرب, واملبني قسامن, تقسيم الفعل إىل معرب ومبني, تعريـف : ومبني
عراب, باب عالمات األفعـال البناء, أنواع البناء, تعريف اإلعراب, أنواع اإل

واملبتـدأ , ونائـب الفاعـل,  الفاعـل: وأحكامها, باب املرفوعات وهي سـبعة
.  وتـابع املرفـوع, والنعـت, وخرب إن وأخواهتـا, واسم كان وأخواهتا, واخلرب

. واملعارف ستة, النكـرات, التوكيـد, عطـف البيـان, عطـف النسـق, البـدل
ملفعول املطلق, املفعـول ألجلـه, املفعـول املفعول به, ا: واملنصوبات ستة عرش

فيه, خرب كان وأخواهتا, اسم إن وأخواهتا, احلال, التمييـز, املسـتثنى, اسـم ال 
النافيــة للجــنس, املنــاد, خــرب كــان وأخواهتــا, خــرب مــا احلجازيــة, التــابع 
. للمنصوب, الفعـل املضـارع إذا دخـل عليـه ناصـب, النواصـب, اجلـوازم

م ذكر اجلمل وأقسامها, وذكر اجلمل التي ال حمل هلا من ث. واملجرورات قسامن
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اإلعراب, واجلمل التي هلا حمل من اإلعـراب, وحكـم اجلمـل بعـد املعـارف 
ا إعراب السور  .والنكرات, وأخريً

لِّ  −٢  :اإلجياز غري املُخِ
 :ويتضح ذلك يف أمرين

ويظهـر ذلـك : االكتفاء بمثال واحد عند عدم احلاجة إىل االستقصاء −أ
خالل حديثه عن عالمات االسم; فعندما ذكر حروف اجلر, ساق حلرف اجلر 

ن«  .)١(»وقس الباقي«: مثاالً, ثم قال »مِ
النمط الرسيع الذي يشعر به قارئ األزهرية ورشحهـا مـن خـالل  −ب

مفرد ومركـب; ألنـه ال : اللفظ قسامن«: فنراه يقول: اجلمل القصرية املتالحقة
زيـد, : املفـرد; كــ: األول.  جـزء معنـاه, أو يـدلإما ال يدل جزؤه عىل: خيلو

وهـو نمـط . , وكذا عند ذكره أقسام اللفظ)٢(»غالم زيد: املركب; كـ: والثاين
يف النحـو ومـا عـىل  )٣(يشيع يف املخترصات النحوية, مثل املقدمة اآلجروميـة

 .شاكلتها

                                                           
 ).٤٦(رشح األزهرية : ينظر) ١(

 ).٥٣, ٥٢(رشح األزهرية : ينظر) ٢(

أليب عبد اهللا حممـد بـن حممـد بـن داود الصـنهاجي املعـروف بـابن مقدمة اآلجرومية يف النحو ) ٣(
الفقري الصويف, تويف سنة ثالث وعرشين وسـبعامئة, وهـي مقدمـة : آجروم, ومعناه بلغة الرببر

 . نافعة للمبتدئني ألفها بمكة املكرمة, وهلا رشوح كثرية تنظر يف كتب السري واألعالم
 ).٢/١٧٩٦(كشف الظنون : ينظر
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 :االقتصار عىل الرأي الراجح عنده −٣

ـا و ا ما نجده يـذكر رأيً ا يف مسـألة نحويـة, ثـم يقـولفكثريً عـىل «: احـدً
وهو أسلوب يالئـم غـرض . دون إيراد اآلراء األخر »عىل األصح«, أو »املشهور

 .الكتاب ويُراعِى املستو املعريف ملن يقدم إليه; إذ هو للمبتدئني
فعالمة االسم املميزة له عـن «: قوله يف عالمات االسم: ومن أمثلة ذلك

كرسة التي حتدث عند دخول عامل اخلفـض, سـواء اخلفض, وهو ال: ميهيقس
, وال ثالـث هلـام عـىل األصـح ـا, أو اسـامً فهـو ال يـر رأي   )١(»كان اخلافض حرفً

, ولكنـه عـدل عـن ذكـر )٣(ومن تبعه يف أن التبعيـة مـن عوامـل اجلـر )٢(األخفش
 .اخلالف والقائلني به إىل جمرد اإلشارة إىل وجود خالف

ـا )٤(»وهو ثالثـة أقسـام عـىل األصـح«: لفعلومثله ما صنعه عند ذكر ا , خمالفً
 .)٥(ا من املضارعوجعلهم األمر مقتطعً  ,قسامنإنه : كوفيني يف قوهلملا

                                                           
 ).٣٧ − ٣٥(رشح األزهرية : ينظر )١(

نحوي, عامل . سعيد بن مسعدة املجاشعي بالوالء, أبو احلسن, املعروف باألخفش األوسط: هو )٢(
أحفـظ مـن : قـال املـربد. اقرأ النحو عىل سيبويه, وكان أسن منه, وكان معتزلي  .باللغة واألدب

س يف النحـو, االشـتقاق, معـاين القـرآن, املقـايي: األخفـش, مـن تصـانيفه −أخذ عن سيبويه 
 . األوساط يف النحو, وغريها

وبغية الوعـاة ) ١/٢٠٨(, ووفيات األعيان )٢/٣٦(إنباه الرواة يف أنباء النحاة, للقفطي : ينظر
  ).٨٣, ٨٢( الفهرست البن النديم, و)١٨٤(, ونزهة األلبا يف طبقات األدبا, لألنباري )٢/٣٥(

  ).٢/٤١٣(سيوطي مهع اهلوامع رشح مجع اجلوامع لل )٣(

 ).٥٩(رشح األزهرية : ينظر )٤(

  ).١/٣٤(مهع اهلوامع  )٥(
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وعالمة رفعـه الـواو نيابـة «: وقوله عن إعراب مجع املذكر السامل املرفوع
 ,ابن مالـككـ: اجلمهور من املتـأخرينوهو رأي  )١(»هذا هو املشهور. عن الضمة
ـا )٥(والزجـاجي ,)٤(جـاجزوال, )٣(ربطوق ,للكوفيني )٢(بو حيانونسبه أ , خالفً

                                                           
 ).١٠٩(رشح األزهرية : ينظر )١(

مـن كبـار العلـامء : حممد بن يوسف بن عىل بن حيان, الغرنـاطي, أثـري الـدين, أبـو حيـان: هو )٢(
وأربعـني تـويف سـنة مخـس . واحلـديث والـرتاجم واللغـات −وهبام اشتهر −بالعربية والتفسري

البحـر : مـن كتبـه. واشتهرت تصانيفه يف حياته وقرئت عليـه. , بعد أن كف برصههـ وسبعامئة
 .املحيط يف تفسري القرآن, وارتشاف الرضب, ومنهج السالك يف الكالم عىل ألفية ابن مالك

, وفـوات الوفيـات البـن شـاكر الكتبـي )٤/٣٠٢( أعيان املائة الثامنـة الدرر الكامنة يف: ينظر
  ).٦/١٤٥(, وشذرات الذهب )٢/٢٨٥(, وغاية النهاية )٢/٢٨٢(

حممد بن املستنري بن أمحد, الشهري بقطرب, نحوي, عامل باألدب واللغة, من أهـل البرصـة, : هو )٣(
بٌ دعـاه بـه أسـتاذه سـيبويه »املثلث«وهو أول من وضع  قَ : مـن تصـانيفه. يف اللغة, وقطرب لَ

 . سنة ست ومائتني هـتويف. »النوادر«, و»معاين القرآن«
, وشذرات )١/٤٩٤(ووفيات األعيان , )٣/٢٩٨(, وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ينظر

  ).٢/١٥(الذهب 

ه خيـرط تـِوَّ تُ فُ  كان يف. عامل بالنحو واللغة: أبو إسحاق الزجاج ,بن سهل يإبراهيم بن الرس: هو) ٤(
 .واملثلـث ,واألمـاىل ,واالشتقاق ,القرآن ينمعا :من كتبه .ومال إىل النحو فعلمه املربد ,الزجاج
 .ـهإحد عرش وثالثامئة سنة يف بغداد  تويف
, تـاريخ بغـداد )١/١٥٩(, إنبـاه الـرواة )١/٤٧( يليـاقوت احلمـومعجـم األدبـاء, , : ينظر

 .)١/٤٠(األعالم و ,)٦/٨٩(

شيخه إبراهيم عبد الرمحن بن إسحاق, أبو القاسم الزجاجي, صاحب اجلمل, منسوب إىل : هو )٥(
اجلمـل يف النحـو, واإليضـاح, : الزجاج, تويف بطربية سنة تسع وثالثني وثالثامئة هـ, وصـنف

 .والكايف
, واألعـالم )٢/١١١(, وبغيـة الوعـاة )١٢٩( يطبقـات النحـويني واللغـويني للزبيـد: ينظر

)٣/٢٩٩.(  
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وغري هذه األمثلة كثري; وهـو . )١(لألخفش القائل بأنه معرب بحركات مقدرة
 .ما يناسب حال املبتدئني

ا بذكر اشتقاق الكلمة −٤  :االبتداء عادة باملعنى اللغوي, وأحيانً
, ثـم فعند ذكره لتعريف الكالم, أطال يف رشح ال لفظ, فذكر معنـاه لغـةً

َ كيف انتقل إىل الدرس النحوي, فقال اللفظ يف األصـل مصـدر لفظـت «: بَنيَّ
اليشــء إذا طرحتــه, ثــم نقــل يف عــرف النحــاة إىل امللفــوظ; كــاخلَلْق بمعنــى 
املخلوق, إال أن اخللق بمعنى املخلوق جماز لغـوي, واللفـظ بمعنـى امللفـوظ 

مَّ ساغ اس . تعامله يف احلد; ألن احلدود تصـان عـن املجـازحقيقة عرفية; ومن ثَ
وكان قياسه أن يشمل كل مطروح, كام أن اخللـق يشـمل كـل خملـوق, إال أن 

. صوت املشـتمل عـىل بعـض احلـروفالنحاة خصوه بام يطرحه اللسان من ال
أن النحاة ترصفوا فيه ترصفني, ومهـا النقـل والتخصـيص, : ص من هذاوختل

مــن اســتعامل الصــوت, ألن الصــوت جــنس بعيــد واســتعامله يف احلــد أوىل 
النطالقه عىل ذي احلروف وغريها, بخالف اللفظ; فإنه اسم أصوات مشتمل 
عىل ذي مقاطع كالظواهر والضامئر البارزة, أو ما هو يف قوة ذلـك, كالضـامئر 

 .)٢(»املسترتة فإهنا ألفاظ
ى فهذا نـص يبـني لنـا مـد اهتاممـه باجلانـب اللغـوي وعالقتـه بـاملعن

 .االصطالحي
                                                           

  ).١/١٧٧(مهع اهلوامع  )١(

 ).٢١−١٧(رشح األزهرية : ينظر )٢(
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ل القول يف أصل  فَصِّ , »احلـرف«, و»الفعـل«, و»االسـم«وكذلك نجده يُ
وسمي االسم اسامً لسموه عىل قسـميه باإلخبـار بـه وعنـه, وسـمي «: فيقول

الفعل فعالً باسم أصله وهو املصدر; ألن املصـدر هـو فعـل الفاعـل حقيقـة, 
ـا, أي ـا لوقوعـه يف الكـالم حرفً ـا : وسمي احلـرف حرفً ا طرفً لـيس مقصـودً

 .)١(»بالذات
 :االقتصاد يف إيراد الشواهد الشعرية −٥

مل يرسف الشيخ خالد يف إيراد الشواهد الشعرية إال بالقدر الـذي حيقـق 
اإليضاح للقاعدة املذكــورة, فعند حديثه عن املمنوع مـن الرصـف للعلميـة 

يرصـف وأن  والتأنيث املعنوي, ذكر أنه جيوز فيام كان ثالثيا ساكن الوسـط أن
األوىل املنع من : )٢(فعن سيبويه: واختلف يف األَوىل منهام«: يمنع من الصــرف, فقال

 .األوىل الرصف: )٣(الرصف, وعن أيب عيل الفاريس

                                                           
 ).٦٣, ٦٢(رشح األزهرية : رينظ )١(

عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي بالوالء, أبو برش, امللقب سيبويه, إمـام النحـاة, وأول مـن : هو )٢(
يف النحو, ومل يصنع قبله وال بعـده مثلـه,  »كتاب سيبويه«بسط علم النحو, صنف كتابه املسمى 

ف درهم, وعاد إىل األهواز فتـويف ورحل إىل بغداد, فناظر الكسائي, وأجازه الرشيد بعرشة آال
 .هـ١٨٠هبا سنة 
ــات النحــويني ص : ينظــر ــان )٧٤ − ٦٦(طبق ــات األعي ــداد )١/٣٨٥(, ووفي ــاريخ بغ , وت

)١٢/١٩٥.(  

احلسن بن أمحد بن عبد الغفار اإلمام, أبو عيل الفاريس, واحد زمانه يف علم العربية, وأحـد : وه )٣(
التـذكرة, واحلجـة يف علـل القـراءات, : من تصانيفه .عتزالأئمة العربية املشهورين, واهتم باال

= 
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 :وروي بالوجهني قول الشاعر

ــْع ــْم تتلفَّ ــالَ ــل مئزره   )٢()١(»دعد ومل تسق دعد يف العلـب  بفَْض

دُ الكلمة  –سن اختياره حل –وقد استغنى هبذا املثال  رِ عن إيراد شاهدين تَ
) دعد(يف أحدمها مرصوفة ويف اآلخر ممنوعة من الرصف; ألن الرواية برصف 

 ـا, وأمـن الرضـورة أو ضـعف إحـد األوىل, ولو مل يرصـفها, ملـا كرسـ وزنً
 .)٣(»اللغتني

 :اإلكثار من األمثلة −٦
اعهـا بـذكر مثـال القاعـدة, ثـم إتب رج الشيخ خالد يف رشحه عىل ذكرد

يوضحها ويرشح معناها, ولـيس خيفـى مـا لألمثلـة مـن دور مهـم يف بلـورة 
القاعدة النحوية, وإيصـاهلا إىل عقـل الطـالب, بـل إن املثـال قـد يغنـي عـن 

ا  .التعريف االصطالحي أحيانً
                                                           

=  
مات سـنة . العوامل يف النحو, وغريهاوجواهر النحو, وتعاليق سيبويه, واإليضاح يف النحو, و

 .سبع وسبعني وثالثامئة
 ). ١/١٣١(, وفيان األعيان )٤٩٨ − ١/٤٩٦(بغية الوعاة : ينظر

 بـن منظـورلسـان العـرب ال, و)١٠٢١(حق ديوانـه البيت من بحر املنرسح, وهو جلرير يف مل) ١(
, وبـال نسـبة يف )١٧٨(; ولعبيد اهللا بن قيس الرقيات يف ملحق ديوانه )٩/٣٢١) (لفع) (دعد(

, واملنصـف البـن )٥٠(, وما ينرصف وما ال ينرصف )٣/٢٤١( لسرياىفل رشح كتاب سيبويه
 , )٢/٧٧(جني 

  ).١٢٠(رشح األزهرية : ينظر )٢(

  ).٣/٦١(صائص اخل: ينظر) ٣(
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 :قوله عند عالمات الفعل: ومن نامذج استخدامه لألمثلة يف رشحه
قـد : قد قـام زيـد, وعـىل املضـارع نحـو: وتدخل عىل املايض نحو: قد«

(ãΑθà ®: يقوم, والسني وختتص باملضارع نحو u‹ y™ â™!$yγ x ¡9 , وتاء التأنيـث )١( 〉 #$
قامت, وقعدت, وياء املخاطبـة مـع الطلـب : الساكنة, وختتص باملايض, نحو
قومي, بخالف الطلب بالالم فإهنا تدخل عـىل : بالصيغة, وختتص باألمر نحو

 .)٢(»لتقومي يا هند :املضارع نحو
ا, نحـو«: وقوله عند تعريف املَبنْيِ  : وهو ما مل يتغري آخره لفظًـا أو تقـديرً

جاء هـؤالء, ورأيـت هـؤالء, ومـررت هبـؤالء, بكرسـ اهلمـزة يف األحـوال 
 .)٣(»الثالثة

 :التدريب عىل اإلعراب −٧
حرص الشيخ خالد عىل إعراب األمثلة التـي يوردهـا يف رشحـه, فمـن 

يف الفعـل : وأما السكون فيكون عالمة للجـزم يف موضـع واحـد«: ذلك قوله
مل يرضـب, : املضارع الصحيح اآلخر, وهو ما ليس يف آخره حرف علة, نحـو

 .)٤(»وعالمة جزمه السكون »مل«جمزوم بـ  »يرضب«فـ 
وتكون األلف عالمة للنصب نيابـة عـن «: ويقول يف عالمات اإلعراب

                                                           
 ).١٤٢(سورة البقرة, آية ) ١(

 ).٥١ − ٤٩(رشح األزهرية : ينظر )٢(

 ).٧٠(رشح األزهرية : ينظر )٣(

  ).١٠٥(رشح األزهرية : ينظر )٤(
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رأيت أباك وأخاك ومحاك وفـاك : دم ذكرها, نحوالفتحة يف األسامء الستة املتق
نَاك يف لغة قليلة, فـ  وما عطـف عليـه مفعـول, واملفعـول  »أباك«وذا مال, وهَ

منصوب وعالمة نصبه األلف نيابة عن الفتحة, والياء تكون عالمة للخفـض 
 :نيابة عن الكرسة يف ثالثة مواضع

نِ : يف املثنى املخفوض, نحو: األول يْ , خمفـوض وعالمـة مـررت بالزيـدَ
 .خفضه الياء املفتوح ما قبلها املكسور ما بعدها

ينَ خمفـوض : يف مجع املذكر السامل, نحو: والثاين , فالزيدِ ينَ مررت بالزيدِ
 .)١(»وعالمة خفضه الياء املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها

٨− استخدام مصطلحات بعض العلوم األخر: 
دُ تداول العامل ملصطلحات ا عَ لعلوم األخر اخلارجة عن نطـاق العلـم يُ

الذي يصنف فيه سمة عامة توشك أن تشمل مجيع مؤلفي هذه احلقبة الزمنيـة, 
وهي سمة تدل عىل ما كان عليه علامء هـذه املرحلـة مـن موسـوعية التكـوين 

 .الثقايف, وسعة يف االطالع عىل املعارف املختلفة
ا من املصطلحات  من غـري علـم النحـو, وقد استخدم الشيخ خالد كثريً

, )٢(استخدامه لبعض مصطلحات علم البالغة, كاملجـاز اللغـوي: فمن ذلك
                                                           

  ).١١٢, ١١١(رشح األزهرية : ينظر )١(

 ).١٨(رشح األزهرية : ينظر )٢(
 ,بالتحقيق يف اصطالح التخاطب بهالكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له  :واملجاز اللغوي هو

 .حن إرادة معناها يف ذلك االصطالممع قرينة مانعة 
 ).٦٣٧( التوقيف عىل مهامت التعاريف: ينظر
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 .)١(واحلقيقة العرفية
احلـدود «: كام نجد استخدامه لبعض مصـطلحات املنطـق, كـام يف قولـه

 .)٢(»تصان عن املجاز
 :العناية بضبط األلفاظ −٩

ني الشيخ خالد عناية فائقة بضبط األلفـاظ التـي قـد ي وقـع إمهاهلـا يف عُ
ضـبطه لـبعض األسـامء; : فمـن ذلـك. تصحيف أو لبس أو عدم فهم للمراد

إىل أن القصــد ال  −بمعجمــة, فمهملــة  − )٣(وذهــب ابــن الضــائع«: كقولــه
ط رتَ , وهو يعني به أبا احلسن عيل بـن حممـد الكتـامي اإلشـبييل شـارح )٤(»يُشْ

 .)٥(ة علامءوهو يطلق عىل عد »ابن الصائغ«اجلمل; لئال يشتبه بـ 

                                                           

 ).١٨(رشح األزهرية : ينظر )١(
 وصـار ,لغلبة االستعامل ;موضوعه األصيل إىل غريه هي اللفظ الذي نقل عن: واحلقيقة العرفية

 ثـم يف عـرف ,صـنع اللغـة مصـدر كالعدالـة فإنه يف ;»العدل«اسم ك ;االوضع األصيل مهجورً 
 حتى ال يستقيم نفيه يف الشاهد والغائب ;عرفية فصار حقيقة ,االستعامل صار عبارة عن العادل

 .امجيعً 
 ).٣٦١( يالبقاء الكفو الكليات أليب: ينظر

  ).١٩(رشح األزهرية : ينظر )٢(

إلشبييل, أبو احلسن ابن الضـائع, بلـغ الغايـة يف فـن النحـو عيل بن حممد بن عيل الكتامي ا: هو )٣(
رشح اجلمل, ورشح كتاب سيبويه, مات سـنة ثامنـني وسـتامئة, وقـد : والزم الشلوبني, صنف

 .قارب السبعني
  ).٢/٣٣٧(, واألعالم )٢/٢١٧(بغية الوعاة : ينظر

  ).٢٨, ٢٧(رشح األزهرية : ينظر )٤(

 ).٢/٣٨٢(واألدب  املزهر يف علوم اللغة: ينظر) ٥(
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وقسـم مبنـي عـىل الكرسـ; عـىل أصـل التقـاء «: ويقول يف أقسام البنـاء
مـن احلـروف : −بفتح اجليم, وسـكون اليـاء التحتيـة −جريِ : الساكنني, نحو

 .)٢(»)١(اجلوابية

                                                           
نعم, وبـىل, وأجـل, : حروف التصديق واإلجياب, وقد عدها بعض العلامء فذكر منها: وتسمى) ١(

 .وجري, وأي, وإن
  ).٤١٥(املفصل للزخمرشي : ينظر

 ).٩١, ٩٠(رشح األزهرية : ينظر )٢(
 ).جري(, مادة تاج العروس: وانظر
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  احلواشي على الشرح -  ٤

سبقت اإلشارة إىل ما صادفته مؤلفات الشيخ خالد األزهري من حسـن 
ء والباحثني قديامً وحـديثًا, وكانـت املقدمـة األزهريـة مـع القبول لد العلام

رشحها أحد الكتب التي احتفى هبا علامء العربية, وأكثروا من الرجوع إليهـا, 
وقد متثلت حفاوهتم هبا وتقديرهم لقيمتها العلمية يف تلـك الرشـوح املتعـددة 
التي وضـعوها عليهـا, لتيسـري اإلفـادة منهـا, وتسـليط الضـوء عـىل بعـض 

 :ومن أهم هذه الرشوح. مشكالهتا والغامض من مسائلها وألفاظها
حاشية الشيخ الشـنواين, وسـوف  »الدرة البهية عىل رشح األزهرية« −١

 .نفصل القول فيها فيام بعد
ــة −٢ ــة يف حــل األلفــاظ األزهري ملنصــور الطــبالوي  العقــود اجلوهري

 .)٢)(١()هـ١٠١٤ت(
لنور الـدين   »اظ رشح األزهريةفرائض العقود اجلوهرية يف حل ألف« −٣

 .احللبي, وسوف نرتجم له عند احلديث عن تالميذ الشيخ الشنواين رمحه اهللا
 :حاشية القليويب عىل رشح الشيخ خالد عىل األزهرية −  ٤

 .)٣()هـ١٠٩٦ت(لشهاب الدين القليويب  
                                                           

 ).٥/٣٤٨(الضوء الالمع : ينظر )١(
 ).٣/١٩٩(ة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش للمحبي خالص: ينظر )٢(
 ).١/٩٢(, األعالم )١/١٧٥(خالصة األثر للمحبي : ينظر )٣(
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 ).هـ١٢٥٠ت(حاشية الشيخ حسن العطار  −٥
 :النجا لإلنبايب تقريرات عىل حاشيتي العطار وأيب −٦

 .)١()هـ١١١٣ت( نبايباإللشمس الدين  
بـاألمري  املعـروف :حاشية الشيخ حممد بن حممد بن أمحد السـنباوي −٧

 .)٢() هـ١٢٣٢ت(

                                                           
, واألعـالم )٤٧٨( معجـم املطبوعـات العربيـة واملعربـةو, )٨٧ /٨(التوفيقيـة  ططاخل: ينظر )١(

)٧/٧٥.(  

  ).٧/٧١(, واألعالم )٦/٣٥٨(هدية العارفني : ينظر )٢(
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  الفصل األول
 

وفيه تعريف باملؤلف ورشح ملالمح منهجه, ويشتمل عىل ستة مباحـث, 
 :هي

 .اسمه ونسبه ومولده :املبحث األول
 .يوخه وتالميذهش :املبحث الثاين
 .مكانته العلمية :املبحث الثالث
 .آثاره :املبحث الرابع

 .منهج املؤلف يف الكتاب  :املبحث اخلامس
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  املبحث األول
  )هـ  ١٠١٩ - ٩٥٩(  الشنواني

  امسه ونسبه ومولده  
ـر الـدين بـن عـثامن : هو ـنَوَ أبو بكر بن إسامعيل بن فَخْ ـائِي اين الشَّ فَ الوَ
 .)١(التونيس الشافعي

 .)٢(نسبته إىل قرية من قر مرص التابعة ملحافظة املَنُوفِيَّة :والشنواين 
ائِي فَ نسبة إىل إحد الطرق الصـوفيةالتي تشـعبت إليهـا الطريقـة  :والوَ

, الشـهري بعـيل )٣(الشاذلية, ومؤسس الطريقة الوفائية هو الشيخ عيل بن حممد
ا فَ  .)٤(وَ

                                                           
 −١/٣٠١(ف املؤرخون يف ذكر اسمه ونسبه; فـري الشـهاب اخلفـاجي يف رحيانـة األلبـا اختل) ١(

,  , وعـيل باشـا مبـارك يف اخلطـط التوفيقيـة )٨٠−١/٧٩(, واملحبي يف خالصـة األثـر)٣٠٨
أبو بكر بـن إسـامعيل بـن شـهاب الـدين القطـب الربـاين, الشـنواين : أنه) ١٤٢, ١٢/١٤١(

 .السيد عيل الرشيف الوفائي, التونيس الوفائي, وجده األعىل ابن عمر
هـو أبـو بكـر بـن إسـامعيل بـن أمحـد ) : ٨/٥١(وقال كارل بروكلامن يف تاريخ األدب العريب 

أبو بكر ابن إسامعيل بـن ): ١/٢٣٩(الشنواين, وقال إسامعيل باشا البغدادي يف هدية العارفني 
 .شهاب الدين عمر بن عيل بن وفاء الشنواين

 فتح رب األرباب بام أمهل يف لـب اللبـاب مـن واجـب األنسـاب لعبـاس املـدين خمترص: ينظر) ٢(
)٢/٣٦٨.( 

 ).٢/٣٩٠(خمترص فتح رب األرباب : ينظر) ٣(
عيل بن حممد بن حممد بن وفا, أبو احلسن القريش الشـاذيل املـالكي, متصـوف, إسـكندري :هو) ٤(

الوصـايا, والباعـث عـىل : مـن تصـانيفه. األصل, ولد سنة تسع ومخسـني وسـبعامئة بالقـاهرة
= 
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 .)١(عروفنسبة إىل املذهب الفقهي امل :والشافعي

 .)٢(تونس–األصلية  "عيل"نسبة إىل أرض جده : والتونيس
وهذا النسب هو األصح ألن الشنواين قد أثبته يف آخرالنسخة التي كتبهـا بخـط 

 . )٣()نزهة النفوس يف حكم التعامل بالفلوس البن اهلائم(يده من كتاب 
 :مولده

ان نَوَ ليم املنوفيـة سـنة مـن أقـا قريةوهي  )٤(ولد الشيخ الشنواين ببلدة شَ
 .تسع ومخسني وتسعامئة

 :نشأته
فحفـظ . علم يف صباه وشجعه أبواه عىل ذلـك تنشأ الشيخ بشنوان فاشتغل بال

ها عىل أعالم ذلك الزمان فيثم ارحتل إىل القاهرة, فتخرج , القرآن وبعض املتون
ـتهر يف  احلديث والتفسري والفقه والنحو والبالغة واملنطق; واجتهد يف الطلب حت ى اش

 .برباعته يف اللغة والنحو وغدا من أئمة النحاة يف زمانه 
                                                           

=  
اخلالص يف أحوال اخلواص, والعروش, والكوثر املرتع يف األبحر األربع, واملسـامع الربانيـة, 

, تويف بالقاهرة نعق باالحتاد املفيض إىل اإلحلادوشعره ي: قال السخاوي. ومفاتيح اخلزائن العلية
 .سنة سبع وثامنامئة

 ).٥/١٤٢(, وخطط مبارك )٦/٢١(الضوء الالمع : ينظر

 ).٢/٤٤(, لب اللباب )١٧٦, ٢/١٧٥(اللباب يف هتذيب األنساب : ينظر) ١(
 ).٣/٥٩(ومعجم املؤلفني , )٢/٦٢(واألعالم , )١/٢٣٩(هدية العارفني ) (٢

 )٧٩(نزهة النفوس ) ٣(

 ).١٢/١٣٨(اخلطط التوفيقية : ينظر) ٤(
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  املبحث الثاني
  شيوخه وتالميذه

 :شيوخه
تتلمذ اإلمام الشنواين عىل كثري من كبار علامء عرصه الذين كان هلـم دور 
ملحوظ يف تكوين شخصيته العلمية, وتوجيه مساره الثقـايف واملعـريف, ومـن 

 : م الشنواينأبرز من أخذ عنهم اإلما
يْتَمي − ر اهلَ جَ  :اإلمام ابن حَ

أمحـد بـن حممـد  بـن حجـر, أبـو العبـاس, األنصـاري, اهليتمـي, : هو
ومـن . إمام احلرمني ومفتي العراقني شيخ اإلسالم العالمة املحقـق. الشافعي

, حتفة املحتاج لرشح املنهاج للنـووي يف فـروع الفقـه الشـافعي: أهم تصانيفه
بـاب, ل العـربومبلغ األرب يف فضـ ورشح األربعـني النوويـة  , ورشح العُ

اإلمداد رشح , إسعاف األبرار رشح مشكاة األنوار يف احلديث, )الفتح املبني(
تويف سنة أربع وسبعني وتسعامئة, . وعليه درس الفقه الشافعي.اإلرشاد الكبري
 .)١(ودفن باملعالة

                                                           
, شـذرات )٣/١١١(السائرة  , الكواكب)١/٢٣٤(, األعالم )١/١٤٦(هدية العارفني : ينظر) ١(

, فهــرس الفهــارس واألثبــات, ومعجــم املعــاجم )٢٨٧(, النــور الســافر )٨/٣٧٠(الــذهب 
ــاين  ــالت للكت ــيخات, واملسلس ــاب )١/٢٥٠(واملش ــة األلب ــالع )٢١١(, رحيان ــدر الط , الب

 ).٢/١٥٢(, معجم املؤلفني )٦٠, ٥٧(, كشف الظنون )١/١٠٩(
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بَادِي − م العِ  :ابن قاسِ
اإلمام العالمة أحد فقهاء .لقاهري الشافعيأمحد بن قاسم العبادي ا: هو

ولـه مصـنفات . الشافعية, وعلامء العربية والبالغـة والتفسـري وعلـم الكـالم
وحاشـية عـىل , اآليات البينات عىل رشح مجع اجلوامع للسـبكي: شهرية منها

وحاشية عىل رشح ألفية ابن مالك , وحاشية عىل رشح املنهاج, رشح الورقات
 .عىل رشح املعصوم لكافية ابن احلاجبيف النحو, حاشية 

الــدرر البهيــة عــىل رشح "وقــد أكثــر الشــيخ الشــنواين النقــل عنــه يف كتابــه 
ا النقل بقوله"األزهرية رً  ..قال شيخنا: , مصدِّ

 .)١(تويف سنة أربع وتسعني وتسعامئة
قَمِي) ٣( لْ  :ابن العَ

  الشافعي   برهان الدين إبراهيم بن عبد الرمحن العلقمي: هو
ث . اإلمام العالمة أخو الشيخ شمس الدين العلقمي دِّ   اإلمام املُحَ

سنة أربع وتسعني  تويف. لزمه الشنواين يف أول حياته . الفقيه النحوي
 .)٢(وتسعامئة

                                                           
, إيضـاح )١٥٢(, كشـف الظنـون )٢/٤٨(, معجم املـؤلفني ) ١/١٤٩(هدية العارفني : ينظر) ١(

, األعـالم ) ٣/١٢٤(, الكواكـب السـائرة )٨/٤٣٤(, شـذرات الـذهب )١/٤٢٣(املكنون 
)١/١٩٨.( 

 ).٢/٨٢٧(, فهرس الفهارس )٤٣٤, ٨/٤٣٣(شذرات الذهب : ينظر )٢(
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ــيلِ ) ٤(  مْ  :الرَّ
 الـدين شـهاب بـن الـدين شـمسب امللقـب ,محزة بن أمحد بن حممد: هو
 إحد( ةلَ مْ الرَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ّ َ إىل ةنسب: , والرميلريالصغ بالشافعي الشهري ,األنصاري الرميل
لقـرنل اً جمـدد  العلـامء مـن عـده فريـق. اإلمام العالمـة. )بمرص املنوفية قر 

اهلجري; ملا مجع اهللا له من الرباعة يف شتى أصناف الفنون وما وهبه اهللا  العارش
املحتـاج إىل رشح املنهـاج هناية : ومن تصانيفه. من حدة الذكاء وقوة احلافظة 

, »فتح اجلواد برشـح منظومـة ابـن العـامد«, رشح العقود يف النحو للنووي, 
غايـة املـرام يف رشح رشوط , ورشح مقدمة اآلجروميـة ,وحاشية عىل العباب

 .)١(تويف سنة أربع وألف هـ. »لوالده«املأموم واإلمام 
ي) ٥(  اجِ ـفَ  :اخلَ

العالمـة . يالشـافع يُّ املرصـ ,الشهابِ والد  يحممد بن عمر اخلفاج: هو
 تـويف. وتـأدب بـه .تزامل الشنواين يف الدراسة عليه مع ابنه الشـهاب. املحقق

 .)٢(األلفعرشة بعد  إحدسنة 

                                                           
, معجم )٢/٢٦١(, هدية العارفني )٢/٣٣٦(, ديوان اإلسالم )٣/٣٤٢(خالصة األثر : ينظر) ١(

 ).٦/٧(, األعالم )٢/١٢١(, إيضاح املكنون )٨/٢٥٥(املؤلفني 
 ).٤/٧٦(خالصة األثر : ينظر )٢(
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 :تـالمـيذه 

ا يف علـوم العربيـة, فـال , كان اإلمام الشنواين من أذكياء أهل العلم  رأسً
 عليـهمعارفه وعلومـه, وختـرج  جرم أن أقبل عليه كثري من الطلبة ينهلون من

 :كثري من أبناء عرصه, فمن أبرز تالميذه
ي  − وِ مَ مْس الدين احلَ  :شَ

 كـانو. احلموي الدين شمسب امللقب حممد بن الرمحن عبد بن حممد: هو
, وقد درس والنحو واألصول تاءاوالقر واحلديث والتفسري بالفقه عاملاً  إماماً 

حاشية عـىل موصـل الطـالب : من تصانيفهو ,ينافنون اللغة عىل شيخه الشنو
 مـن اخترصـها خالـد للشـيخ اهلشامية القواعد عىل وأخر , خلالد األزهري

 سبع ةسن تويف. ورشح التحفة احلموية يف علم العربية, الشنواين شيخه حاشية
 .)١(األلف بعد عرشة

ـنَيْمِي  −   :الغُ
عروف بالغنيمي الشيخ أمحد بن حممد بن عيل امللقب شهاب الدين امل: هو

إرشـاد الطـالب إىل لفـظ لبـاب : ومن تصـانيفه, اإلمام النحوي. األنصاري
والشـذرة , ورسالة يف جواز الفصـل بـني املضـاف واملضـاف إليـه, اإلعراب

ورشح املقدمـة النحويـة يف  ,اللطيفة يف رشح مجلة من مناقب اإلمام أيب حنيفة
 .)٢(وألف بعد اهلجرة تويف سنة أربع وأربعني. علم العربية للشعراين

                                                           
 ).٦/١٩٦(, األعالم )٤/٢٤٢(خالصة األثر : ينظر )١(
, معجم )١/١٥٨(, هدية العارفني )١/٣١٢(, خالصة األثر )٣/٣٩١(ديوان اإلسالم : ينظر) ٢(

 ).١/٢٣٧(, األعالم )٩/٦١(, إيضاح املكنون )٦٤(ون , كشف الظن)٢/١٣٢(املؤلفني 
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بِي  - ـلَ ان احلَ هَ ْ  :الربُ

 احللبي,نور الدين بن برهان الدين بامللقب  ,بن أمحد إبراهيمعىل بن : هو
أجل أعـالم املشـايخ  ,الكبري اإلمام": قال عنه املحبي. صاحب السرية النبوية

ل أعطاه اهللا القبـو. )١(حيةالَ وكان أحد مشايخ املدرسة الصَ  . "زمانوعالمة ال
ويعـرف «, إنسان العيون يف سـرية األمـني املـأمون : و منها ,  ليفهآت يفالتام 

وفرائـد العقـود العلويـة يف حـل ألفـاظ رشح األزهريـة, يف , »بالسرية احللبية
والتحفـة السـنية يف رشح  ,وحاشية عىل رشح الورقات للجالل املحيل, النحو

لْحِ , اآلجرومية سـنة أربـع تـويف . الشيخ األكربواجلامع األزهر ملا تفرق من مِ
 .)٢(وأربعني وألف 

ي −   :يشِ ــالفِ
 األزهـرأحـد مشـايخ  ي,املـالك بن حممد بن حسـام الـدينيوسف : هو

 ,وله مؤلفات, , وقد الزم شيخه أبابكر الشنوين حتى أجازهاملالزمني للدرس
رشح وحاشية عىل , رشح القطروحاشية عىل , عىل رشح الشذورحاشية : منها
 .)٣(حد وستني وألفإسنة  تويف. زهريةاأل

                                                           
سـنة اثنتـني وسـبعني ومخسـامئة  −رمحه اهللا  −بنى هذه املدرسة السلطان صالح الدين بن أيوب ) ١(

 .وقد ويل التدريس هبا مجاعة من كبار العلامء والفقهاء, بجوار قرب اإلمام الشافعي
  ).٢/٢٢٥(حسن املحارضة للسيوطي : ينظر

, هديـة العـارفني )١٧٣, ٢/١٧٢(, ديـوان اإلسـالم )١٢٤ −٣/١٢٢(خالصة األثـر : نظري) ٢(
, كشـف )٢٣٤, ١٣٥, ١/١٠٤(, إيضـاح املكنـون )١/٢٥٥(, فهرس الفهارس )١/٧٥٥(

 ).٤/٢٥١(, األعالم )٧/٣(, معجم املؤلفني )١٣٦٥, ١٨٠(الظنون 

 ).٤/٥١٠(خالصة األثر : ينظر) ٣(
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−  َ ربْ يالشَ  :اوِ
ين عرشـين االزم الشـنو. عامر بن رشف الدين املعروف بالشرباوي: هو

ومـن , وصار أوحد وقته يف الفتيا ,برع يف كثري من العلوم, سنة ينهل من علمه
 .)١(وألف سنة اثنتنيتويف . أشهر علامء األزهر يف زمانه

يالدَّ  − ورِ  :رُ
 ي,احلنفـ ياملرصـ يالـدين الـدرور برسيامللقب  إبراهيمحممد بن : هو

, ينادرس األزهرية عـىل الشـنو. ي, اإلمام املحقق غ الرسائِ الصَ  املعروف بابن
, ألكمـل الـدين البـابريتحاشـية عـىل رشح اهلدايـة : وله عدة تصانيف; منها

 رسـالة يفو, البيضـاويحاشـية عـىل و, يرشـيفللحاشية عىل رشح املفتـاح و
 .)٢(سنة ست وستني وألف تويف. املشاكلة

ي الشِّ  − اجِ ـفَ اب اخلَ  :هَ
الشيخ أمحد بن حممد بن عمر قايض القضاة امللقـب بشـهاب الـدين : هو

ثـم تـزامال يف , أخذ النحـو عـن الشـنواين. اإلمام العالمة, اخلفاجي املرصي
, رشح درة الغـواص يف أوهـام اخلـواص: ومـن تصـانيفه, األخذ عن والـده

وشـفاء الغليـل فـيام يف كـالم , نسيم الرياض يف رشح الشفا للقايض عياضو
وديوان العرب يف ذكـر شـعراء , العرب من الدخيل والنوادر واحلُويش القليل

                                                           
 ).٢/٢٦٢(السابق : ينظر) ١(
 ).٣/٣١٦(السابق : ينظر )٢(
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تـويف سـنة . والرسائل األربعون, وخبايا الزوايا يف الرجال من البقايا, العرب
 .)١(تسع وستني وألف

 :وينِ ــاملَيْمُ  −

ربهـان بيم بن حممد بن عيسى املرصي الشافعي امللقب الشيخ إبراه: هو
أجازه الشنواين يف اللغة . املحقق املدقق ,اإلمام العالمة الفهامة. الدين امليموين

جتريـد احلاشـية للعصـام عـىل : وله تصـانيف كثـرية; منهـا والفقه الشافعي ,
عـىل حاشـية ،والعطايـا الرمحانيـة, وحاشية عىل تفسري البيضـاوي, الكافية

تــويف ســنة تســع وســبعني . ورشح منهــاج الطــالبني للنــووي, رشح الكافيــة
 .)٢(وألف

 :الَةخابن النَّ  −
 ي,زين الدين الغزبالشيخ حسني بن عبد الكريم بن عبد اهللا امللقب : هو

أخذ . نقل علوم مرص إىل غزة  مفتي الشافعية بغزة ,املعروف بابن النخالة الشافعي
 .)٣(سنة إحد ومخسني وألف تويف. ايناللغة عن أيب بكر الشنو

                                                           
, سـالفة العرصـ يف حماسـن )٢٢٩, ٢/٢٢٨(, ديوان اإلسـالم )١/٣٣١(خالصة األثر : ينظر) ١(

, هديـة العـارفني )٧٤١, ٦٩٩(, كشـف الظنـون )١/٤٢٠(الشعراء بكل مرص البن معصوم 
 ).١/٢٣٨(, األعالم )٢/١٣٨(, معجم املؤلفني )١/١٦٠(

, )١/٣٢(, هديـة العـارفني )٢٣٠, ٢/٢٢٩(, ديـوان اإلسـالم )١/٤٥(خالصة األثر : ينظر) ٢(
ـــؤلفني  ـــون )١/١٠(معجـــم امل ـــون )١٨٩٧, ٥١٨, ٣٠٦(, كشـــف الظن , إيضـــاح املكن

 ).١/٦٧(, األعالم )٤/٣٨٧(, معجم املؤلفني )٢/٣١١٩(
 ).٢/٩٤(خالصة األثر : ينظر )٣(
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ي − ـيَارِ  :اخلِ
عبد الرمحن بن عيل اخلياري الشافعي نزيل املدينة املنورة وخطيبها : هو

وتصدر لإلقراء بجامع , أخذ علوم اللغة عن الشنواين, وحمدثها اإلمام الكبري
نة ستويف . مع السكينة والوقار ,يف مجيع الفنون باسطةله يد  توكان ,األزهر

 .)١(ست ومخسني وألف ودفن ببقيع الغرقد
ي − احِ  :املَـزَ

اح«, نسبة إىل منية بن سالمة املزاحي  أبو العزائم سلطان بن أمحد زَ من  »مَ
لِية بمرص, هَ كان شيخه يف النحو . فقيه أهل مرص وحمدثهم ومقرئهم الدَ َقْ
كتاب و, حاشية عىل رشح املنهج: وله عدة مصنفات; منها. واللغة الشنواين

ورشح الشامئل , يف القراءات األربع الزائدة عىل العرش من طريق القباقبي
 .)٢(وقد تويف سنة مخس وسبعني وألف. للرتمذي

بِّ  −  :ياملُـحِ
 ,اإلسالم شيخ ,احلنفي الدين شمسب امللقب ,املرصي املحبي حممد: هو

 لغـةال يف عرصـه وأوحـد ,واخلـالف املـذهب يف الكبـار احلنفية علامء لّ وأجَ 
, واحلـديث عـن السـنهوري, وقد أخذ اللغة عن االشنواين. واحلديث العربية

                                                           
 ).٢/٣٦٧(خالصة األثر : ينظر) ١(
, هدية العارفني )١٩/٣٧٥(تاج العروس , )٣/١٠(ان اإلسالم , ديو)٢/٢١٠(السابق : ينظر) ٢(

 ).٣/١٠٨(, األعالم )٤/٢٣٨(, معجم املؤلفني )١/٣٩٤(
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 سـنةتـويف  وقـد, ولقبه بسـيبويه عرصـه, وكان من أوائل من ترجم للشنواين
١(األلف بعد وأربعني إحد( . 

يّ  − يْمِ لَ  :خري الدين العُ
 .الشيخ خري الدين بن أمحد بن عبد الوهاب األيويب العليمي الرميل: هو
أخذ اللغـة والنحـو عـن , اللغوي النحوي ,ث الفقيهدِّ حَ إلمام املفرس املُ ا

مـن . السـائرة وصـاحب الفتـاو, شيخ احلنفية يف عرصـه, البابيل والشنواين
وحاشـية ,عىل رشح الكنـز للعينـيوحاشية , ارعىل منح الغفَّ حاشية : تصانيفه

رمضـان سـنة تويف ليلـة السـابع والعرشـين مـن شـهر . رعىل األشباه والنظائ
 .)٢(إحد وثامنني وألف

                                                           
 ).٤/٣٠١(خالصة األثر : ينظر) ١(
 ).١٣٩ −٢/١٣٤(خالصة األثر : ينظر) ٢(
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  املبحث الثالث
  مكانته العلمية

لإلمام أيب بكر الشنواين مكانة علمية مرموقة يف النصـف الثـاين مـن القـرن    
العارش اهلجري والسنوات األوىل من القرن احلادي عرش, وقد شهد لـه هبـذه 

كتَّاب الرتاجم; املكانة معارصوه ومن ترمجوا له وبسطوا سريته من املؤرخني و
إذ نظروا إليه عىل أنه واحد من كبار علامء العربية وشيوخها يف زمانـه, وأثنـوا 
عىل كثافة تكوينه الثقايف وغزارة حمصوله العلمي, وشـكروا لـه اجتهاداتـه يف 
نْبِئُ عن أصالة  النحو والترصيف وغريمها من علوم العربية, وهي اجتهادات تُ

ر, مـع والء للـرتاث النحـوي وسـعي دؤوب إىل يف النظر واستقالل يف الفكـ
ــه ومراجعــه إىل الطــالب بالرشــوح  ــة وتقريــب متون ــه املختلف ــة نواحي جتلي

 .والتعليقات واحلوايش
وفيام ييل نسوق بعض األقوال التي تؤيد هذه احلقيقة; فقد وصفه شهاب 

 الفضـائل, جـداول منـه اسـتمدت الـذي العربيـة بحـر: الدين اخلفاجي بأنه
 بـرد املربد رآه لو, اخلامئل سوقها عىل األغصان له قامت الذي كاملال وروض

ط فكـم; اخلليـل هـذا بـالعني فديأ: لقال )١(أمحد أو الغليل, به  وشـنّف, قـرّ
 ممـن لعمـري وهـو.... راحاته بحار أم أحىل احلياة أماء أدر مل  .وصنّف وألّف
 بـديع يف تالعبـارا وحتـريت بـالتوابع, سـميت ولذا ;بذاته الصفات ترشفت
 .املطامع عيون تره مل ما رأت إذ ;صفاته

                                                           
  .والد اخلليل بن أمحد الفراهيدي صاحب معجم العني: أي) ١(
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 شـعث بـه الطلـب زمـن يف أمالتَـ ومـن وخـايل, وأستاذي والدي وهو
 .)١(حايل

ا −وقال عنه  فلام درجت من عشى قرأت عـىل : وهو يعدد شيوخه −أيضً
 .)٢(علوم العربية −يعني أبا بكر الشنواين  −خايل سيبويه زمانه 

كـان  ,عالمة عرصه يف مجيـع الفنـون ,مة األستاذالعال: وقال عنه املحبي
 .)٣(إليه الرحال لألخذ عنه والتلقي منه دُّ شَ تُ  ,يف عرصه إمام النحاة

 .)٤(املرصي النحوي العالمة اإلمام: وقال عنه النجم الغزي
وقد أثنى العلامء ومؤرخو العلوم عىل آرائـه النحويـة واختياراتـه, فمـن 

ض الشنواين عىل الشيخ خالد بـأن بنـاء الفعـل وقد اعرت: ذلك قول البغدادي
مل أقـف عـىل نـص يف  :فقـال املؤكد بالنون عىل الضم مع واو اجلامعة الـذكور

وأمـا أن بنـاءه . ه مع نون التوكيد وإن مل تبارشهؤذلك فإن الذي وقفنا عليه بنا
قفنـا عليـه فـإن وو وعىل الكرس مع الياء فلم نره يف يشء مما اعىل الضم مع الو

. يف ذلك فسمعا وطاعـة وإال فهـو حمـل توقـف انتهـى لع عىل نقلٍ طَّ اان هو ك
 .)٥(وهذا نقد جيد

                                                           
  ).١/٣٠٠(رحيانة األلباب : ينظر) ١(

  ).١/٣٣٢(خالصة األثر , و)١/٣٠٠(رحيانة األلباب : ينظر )٢(

  ).١/٧٩(خالصة األثر : ينظر )٣(

  ).٢/١٣٧(السابق : ينظر )٤(

  ).١١/٤٥٠(خزانة األدب : ينظر )٥(
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وعىل رشح الشيخ خالد األزهري حاشـية للعالمـة : وقال حاجي خليفة
وهـي حاشـية  ,لـفأبن إسامعيل الشنواين املتوىف سنة تسـع عرشـة و أيب بكر

 .)١(بالقول أجاد فيها وأفاد

                                                           
  ).٢/١٧٩٧(كشف الظنون : ينظر) ١(
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  املبحث الرابع
  ارهـــــــــــآث

ا هائالً ما زالت املكتبـات عـامرة بمخطوطاتـه   ترك اإلمام الشنواين تراثً
ا وحتليالً ومرجع ذلـك إىل متيـز املكانـة  ا وحتقيقً وقد تلقاه العلامء بالقبول درسً

بكر الشنواين, ومـا امتـاز بـه أسـلوبه يف الكتابـة مـن يُرسـ  العلمية لإلمام أيب
ا عن التعقيد والغمـوض, وسالسة يف االنتقال بني األفكا ر واملوضوعات بعيدً

 :ومن أهم مصنفاته
 :التحفة الربية يف حل ألفاظ اآلجرومية −

ومن هذا الكتاب نسخة خمطوطـة باملكتبـة األزهريـة ضـمن جمموعـة يف 
ا,  جملد بقلم معتاد, وبالورقة األوىل ترميم, وتقع مسطرهتا يف تسعة عرش سـطرً

 .سم) ٢٢(, )٨٦−١(من ورقة 
 ....احلمد اهللا الذي رفع قدر من انتصب لعبادته :اوأوهل

وقد وقع يف نسبة هذا الكتاب خطأ فقد ذكر العالمة مصطفى بن عبد اهللا 
, أنه إلبراهيم البطليويس, وقد تكـرر اخلطـأ نفسـه يف )١(القسطنطيني الرومي

ا ملا جاء يف إيضاح املكنون  .فهرست دار الكتب املرصية, تبعً
 :شنوانية عىل رشح اآلجروميةتعليق الدرة ال −

وهي حاشية عىل رشح اآلجروميـة للشـيخ خالـد األزهـري اخترصـها 
                                                           

 ).٣/٢٤٤(إيضاح املكنون : ينظر) ١(
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ـــ  ــمى ب ــه املس ــن كتاب ــنواين م ــيخ الش ــىل رشح «الش ــنوانية ع ــد الش   الفوائ
 .»اآلجرومية

, )٢(, وإسـامعيل باشـا البغـدادي)١(وقد نسب إليه هذه احلاشـية املحبـي
 .)٣(وعمر رضا كحالة

 :ملسالك إىل ألفية ابن مالكحاشية عىل أوضح ا −
ومنهــا نســختان يف دار الكتــب . )٥(, والبغــدادي)٤(نســبها إليــه املحبــي

 :املرصية
 ). عريب ١٢٠٣٢(حتت رقم  :األوىل 

 ).نحو عريب ١٣٠١(حتت رقم  :والثانية
 :حاشية عىل رشح شذور الذهب البن هشام −

 .)٧(, والبغدادي)٦(نسبه إليه املحبي

                                                           
 ).١/٧٩(خالصة األثر : ينظر) ١(
 ).١/٢٣٩(هدية العارفني : رينظ) ٢(
 ).٣/٥٩(معجم املؤلفني : ينظر) ٣(
 ).١/٨٠(خالصة األثر : ينظر) ٤(
 ).١/٢٣٩(هدية العارفني : ينظر) ٥(
 ).١/٨٠(خالصة األثر : ينظر) ٦(

 ).١/٢٣٩(هدية العارفني : ينظر) ٧(
 



@ @
   

 :بأجوبة أسئلة اجلاللحلية أهل الكامل  −
وهي رسالة أجاب فيها الشيخ الشنواين عن األسئلة السبعة التي أوردها 

ما تقـول علـامء العرصـ : جالل الدين السيوطي, عىل علامء عرصه, حيث قال
عون للعلم والفهم يف هذه األسئلة املتعلقة  إىل آخرها مـا  »بألف, با, تا, ثا«املُدَّ

? وهل هي أسامء أجناس أو أسامء أعالم? فإن كان هذه األسامء? وما مسمياهتا
األول فمن أي أنواع األجناس هي? وإن كـان الثـاين فهـل هـي شخصـية أو 
جنسية? فإن كان األول فهل هي منقولة أو مرجتلة? فإن كان األول فمم نقلت 
أمن حروف أم أفعال أم أسامء أعيان أم مصادر أم صفات? وإن كانت جنسـية 

 .إىل آخر ما قال... م األعيان أو املعاينفهل هي من أعال
ــي ــه املحب ــبها إلي ــد نس ــي)١(وق ــد اهللا الروم ــن عب ــطفى ب , )٢(, ومص

 :ومنها عدة نسخ يف دار الكتب املرصية. )٣(والبغدادي
 . ب عريب: , رمز)٣٢٥٤٧(حتت رقم  :األوىل     
 .لغة, تيمور, عريب) ٣٩٢(حتت رقم  :الثانية     

 ., تيمور, عريب)٢٩٣(حتت رقم  :الثالثة
 .معارف عامة, طلعت, عريب) ٢٠٤(حتت رقم : الرابعة

                                                           
 ).١/٨٠(خالصة األثر : ينظر) ١(
 ).١/٨٠(إيضاح املكنون : ينظر) ٢(
 ).١/٢٣٩(هدية العارفني  :ينظر) ٣(
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 ., معارف عامة, طلعت, عريب)٢٠٥(حتت رقم  :اخلامسة
احلمد هللا الذي رشف اإلنسان باحلجا, وعلمـه مـا مل يعلـم مـن « :وأوهلا
 .»حروف اهلجا

ر − رَ  :البهية عىل رشح األزهرية الدُّ
زهري ملقدمته األزهريـة يف علـم وهي حاشية عىل رشح الشيخ خالد األ

 .)٣(, والبغدادي)٢(حاجي خليفة, و)١(نسبها إليه املحبي. العربية
 :ومنها أربع نسخ خمطوطة

نحو, ) ٢١(يف مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بسوهاج, حتت رقم  :األوىل
 .سطر) ٢٥(وتقع يف إحد وعرشين ومائة ورقة, ومسطرهتا 

, وتقع يف أربـعٍ وأربعـني )٢٩(, حتت رقم بنفس املكتبة بسوهاج :الثانية
 .ومائة ورقة
نحو, خصويص, وتقع يف ) ٩٨٧(بدار الكتب املرصية حتت رقم  :الثالثة

 .أربع عرشة ومائة ورقة
, وتقـع يف ثـامنٍ ومائـة )١٢٤٣(بدار الكتب املرصية, حتت رقم  :الرابعة

ا كـ«: قال يف أوهلا. ورقة ا كثـريً ام يليـق بـاجلالل, احلمد هللا عىل كل حال, محـدً

                                                           
 ).١/٨٠(خالصة األثر : ينظر) ١(
 ).٢/١٧٩٨(كشف الظنون : ينظر) ٢(
 ).١/٢٣٩(هدية العارفني : ينظر) ٣(
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ويستوجب خواص اإلقبال, والشكر له عىل اإلفضال بنعمـه التـي التضـارع 
 .»...بكل حال

 :رشح توضيح ابن هشام املسمى بأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك −
 .)٣(, وعيل مبارك)٢(, واملحبي)١(الشهاب اخلفاجي: نسبه إليه

طَ آذان الدهر, وتـوج الذي قرَّ «: وقد أثنى عليه الشهاب اخلفاجي, فقال
به رأس الكامل, وهامـة الفخـر, ونظـم بـه يف جيـد الفضـل قالئـد السـطور 

 .)٤(»فافتضحت حالوة القطر, وانتثرت طالوة الشذور
ا يف ترمجة أمحد املنصور بـاهللا  ـهُ «: −سـلطان املغـرب−وقال أيضً غَ لَ وملـا بَ

سـل إليـه رشح توضيح ابن هشام الذي صنفه األسـتاذ اخلـال يف جملـدات أر
 .)٥(»عطية جزيلة ورجا منه إرسال نسخة منه

إنـه ال : ويقال«: وهذا الرشح كام نبه املحبي يف اخلالصة مفقود, فقد قال
يوجد إال بأرض املغرب, فإن نسخته غار عليها بعض املغاربة, فذهب هبا معه 

 .)٦(»إىل املغرب

                                                           
 ).١/٢٠٢(رحيانة األلباب : ينظر) ١(

 ).١/٨٠(خالصة األثر : ينظر) ٢(
 ).١٢/١٤٢(اخلطط التوفيقية : ينظر) ٣(
 ).١/٢٠٢(رحيانة األلباب : ينظر) ٤(
 ).١/٢٩٧(السابق : ينظر) ٥(
 ).١/٨٠(خالصة األثر : ينظر) ٦(
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 :)٢(ين املالكياللنارص اللـقَّ  )١(رشح ديباجة الشيخ خليل −
 .)٥(, والزركيل)٤(, وكارل بروكلامن)٣(نسبه إليه املحبي

يسِ  − هْ فَ  :)٦(رشح منظومة األَقْ
 .)٧(كارل بروكلامن: نسبه إليه

                                                           
خليل بن إسحاق بن موسى, ضياء الدين, فقيه مـالكي حمقـق, وويل اإلفتـاء عـىل مـذهب : هو) ١(

وهو عمدة املالكية يف الفقه وعليـه تـدور غالـب  »املخترص«: من تصانيفه. مالك, وجاور بمكة
, »التوضــيح«:  ابــن احلاجــب, وســامهرشح بــه خمترصــ »رشح جــامع األمهــات«رشوحهــم, و

 ).هـ٧٧٦(واملناسك, تويف بالطاعون سنة 
 ).٢/٨٦(, الدرر الكامنة )١١٥(, ص الديباج املذهب: ينظر

 ,سنة ثامن ومخسـني وتسـعامئة املالكي املتويفاللقاين املرصي حممد بو عبد اهللا أ ,نارص الدين: هو )٢(
رشح خطبة خمترص الشيخ خليل يف و األصول, يف صنف حاشية عىل رشح مجع اجلوامع للمحيل

 .الفروع
 ).٦/٢٤٤(هدية العارفني : ينظر

 ).١/٨٠(خالصة األثر : ينظر) ٣(

 ).٨/٥٢(تاريخ األدب العريب لربوكلامن : ينظر) ٤(

 ).٢/٦٢(األعالم : ينظر) ٥(

عية, كثـري أمحد بن عامد بن يوسف, أبو العباس, شهاب الدين األقفهيس, من فقهـاء الشـاف: هو) ٦(
التعقبات عىل املهامت, ورشح املنهاج, وله الذريعة يف أعدال الرشيعة, تـويف : من تصانيفه. االطالع

 .سنة ثامن وثامنامئة
 ).١/٩٣(, البدر الطالع )٢/٤٧(الضوء الالمع : ينظر

 ).٥٨/٥٢(تاريخ األدب العريب لربوكلامن : ينظر) ٧(
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 :)١(ي عىل عبد الرءوف املناوياوِ اب اهلَ هَ الشِّ  −
: وهي رسالة رد فيها عىل عبد الرءوف املنـاوي; العرتاضـه عـىل شـيخه

, )٢(املحبـي: وقـد نسـبها إليـه. ينـاتابن قاسم العبادي صـاحب اآليـات الب
 .)٤(, وإسامعيل باشا البغدادي)٣(ومصطفى عبد اهللا الرومي

 :)٥(ةريَ مِ الطوالع املنرية عىل بسملة عَ  −
 .وهي حاشية عىل رشح البسملة واحلمدلة

 .)٧(, ومصطفى الرومي)٦(املحبي: نسبها إليه

                                                           
اإلحتافـات السـنية يف : من تصانيفه. بدين املناوي احلداديعبد الرءوف بن عيل بن زين العا: هو) ١(

األحاديث القدسية, وإحتاف الطالب برشح كتاب العباب, وأحكام األساس يف خمترص أسـاس 
 .البالغة , تويف سنة إحد وثالثني وألف

 ).١/٢٦٤(هدية العارفني : ينظر
 ).١/٨٠(خالصة األثر : ينظر) ٢(

 ).٢/١٠٦٨(كشف الظنون : ينظر) ٣(
 ).٤/٢٣٩(هدية العارفني : ينظر) ٤(

انتهـت إليـه الرياسـة يف . شهاب الدين أمحد الربليس, املُلقب بعمرية, فقيه شافعي مرصـي: هو) ٥(
ـا , مـن تصـانيفه ا ورعً حاشـية عـىل رشح مجـع اجلوامـع للسـبكي, : حتقيق املذهب, كان زاهدً

 ).هـ٩٥٧(وحاشية عىل رشح املنهاج, تويف سنة 
 ).٨/١٣(, معجم املؤلفني )٨/٣١٦(ت الذهب شذرا: ينظر

 ).١/٨٠(خالصة األثر : ينظر) ٦(

 ).١/٣٦٦(كشف الظنون : ينظر) ٧(
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 :الفوائد الشنوانية عىل رشح اآلجرومية −
 .عىل اآلجرومية وهو رشح مطول

 .)٣(, والزركيل)٢(, ومصطفى الرومي)١(املحبي: نسبه إليه
 :منها أربع نسخ خمطوطة يف املكتبة األزهرية, و منه عِدة نسخ خطية

) هـ١٠٠٤(نسخة يف جملد بقلم معتاد بخط مسلم األزهري سنة : األوىل
ا, حتت ) ٢١(ورقة, ومسطرهتا ) ١٦٤(بأوهلا نقص وهبا خروم, يف  رقـم سطرً

)٣٢/٢٠٣.( 
ورقـة ) ٢٢١(بأوهلا نقص, يف ) ١٠٦١(نسخة يف جملد بقلم معتاد سنة : الثانية
ا) ٢٣(ومسطرهتا   ).٣٣٣/٢٢٥٩(سم, حتت رقم ) ٢٠( − سطرً
) ٢٠٧(نسخة أخر يف جملد بقلم معتاد بأوهلـا نقـص وهبـا خـرم, يف : الثالثة

ا, حتت رقم ) ٢١(ورقة, ومسطرهتا   ).٥٢٠/٣٣٤٦(سطرً
) ٢١(ورقـة, ومسـطرهتا ) ٢٢٢(نسخة يف جملد بقلـم معتـاد يف : الرابعة

ا حتت رقم   ).٤٢٦١٩(, عمرويس )٣٢٩٢(سطرً
 :قرة عيون ذوي األفهام برشح مقدمة شيخ اإلسالم −

. وهي رشح عىل مقدمة الشيخ زكريا األنصـاري يف البسـملة واحلمدلـة
                                                           

 ).١/٨٠(خالصة األثر : ينظر) ١(

 ).٢/١٧٩٧(كشف الظنون : ينظر) ٢(
 ).٢/٦٢(األعالم : ينظر) ٣(
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 :ومنه عدة نسخ خمطوطة يف دار الكتب املرصية
معـارف عامـة, ) ٤٥٨٣٨(, وميكروفيلم رقم )٦٣٧(م حتت رق: األوىل

 .عريب
معـارف عامـة, ) ٥٣٣٥١(, وميكروفيلم رقم )٦٣٩(حتت رقم : الثانية

 .عريب
 ., ب عريب)٢٣٠٣٦(حتت رقم : الثالثة

, معــارف عامــة, )٢٦٣٣(, وميكــروفيلم )١٨٥(حتــت رقــم : الرابعــة
ا يليق بجاللـ«: طلعت, وأوهلا ه والصـالة والسـالم احلمد هللا عىل أفضاله محدً

 .»إلخ.... عىل سيدنا حممد 
 :املناهل الصافية عىل املناهج الكافية يف رشح الشافية −

والشافية يف الترصيف البن احلاجـب, وهـي مقدمـة مشـهورة يف هـذا الفـن 
 .»املناهج الكافية يف رشح الشافية«: وسامها, رشحها الشيخ زكريا األنصاري

 .)٢(, وإسامعيل باشا البغدادي)١(مصطفى الرومي: ونسبها إليه
 :و منه نسختان يف دار الكتب املرصية

 ).١٦٩٦٢(رصف, ميكروفيلم رقم ) ٤٥(حتت رقم : األوىل

                                                           
 ).٢/٨٣(إيضاح املكنون : ينظر )١(
 ).١/٢٣٩(هدية العارفني : ينظر) ٢(
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 ).١٧٢٣٨(رصف, ميكروفيلم رقم ) ٤٦(حتت رقم : الثانية
 .»...احلمد هللا الذي رصف قلوبنا لترصيف البيان وإيضاح املعاين«: أوهلا

 :الندا, رشح قطر الندامنهاج اهلد إىل جميب  −
املسمى بمجيب النـدا إىل رشح قطـر  )١(وهي حاشية عىل رشح الفاكهي

ــدا, ومل يتمــه ــه. الن ــي: نســبها إلي ــارل )٣(, ومصــطفى الرومــي)٢(املحب , وك
 .)٤(بروكلامن

 :و منها نسختان خطيتان يف املكتبة األزهرية
بآخرها وقفة نسخة يف جملد بقلم معتاد بأوهلا نقص وهبا خروم, و: األوىل

ا حتت رقم ) ٢٥(ورقة, ومسطرهتا ) ٣١٣(كاتب يف   ).٣٦٢/٢٤٨٠(سطرً
ورقـة, ومسـطرهتا ) ٢٠٨(نسخة يف جملد بقلم معتاد بآخرهـا نقـص يف : الثانية

ا, حتت رقم ) ٢٣(  ).٩٧٠/٧٥٧٠(سطرً

                                                           
من . عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا  الفاكهي املكي, وهو من علامء العربية ومن فقهاء الشافعية: هو) ١(

الفواكه اجلنية عىل متممة األجروميـة, وجميـب النـدا إىل رشح قطـر النـد, وكشـف : تصانيفه
النقاب عن خمدرات ملحة اإلعراب مع رشحها, واحلدود النحوية, تويف سـنة اثنتـني وسـبعني 

 .سعامئةوت
 ).٤/٦٩(, األعالم )٢٧٧(النور السافر, ص : ينظر

 ).١/٨٠(خالصة األثر : ينظر) ٢(
 ).٢/١٧٩٧(كشف الظنون : ينظر) ٣(
 ).٨/٥٢(تاريخ األدب العريب : ينظر) ٤(
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ا بربوبيته«: أوهلا  .»إلخ....احلمد هللا الذي رفع من انتصب خلدمته جازمً
 :نية لطالب اآلجروميةاملواهب الرمحا −

وهو رشح مطول عىل اآلجروميـة, مجـع فيـه النفـائس عـىل مـا جـاء يف 
, وإسـامعيل )٢(, واملحبي)١(مصطفى عبد اهللا الرومي: نسبه إليه. خالصة األثر
 .)٣(باشا البغدادي

 :ية أويل األلباب إىل موصل قواعد اإلعراباهد −
لشــيخ خالــد وهــو حاشــية عــىل رشح قواعــد اإلعــراب البــن هشــام ل

 :و منه عدة نسخ خطية يف دار الكتب املرصية. األزهري
 .نحو) ٤٣٦(حتت رقم : األوىل
 ).٩٠٠٥(حتت رقم : الثانية
 .نحو تيمور) ٧٠٦(حتت رقم : الثالثة
 .نحو طلعت) ٤٣٠(حتت رقم : الرابعة

حاشـية : بعنـوان) هــ١٣٧٣(وقد طبـع هـذا الكتـاب بتـونس يف سـنة 
 .اإلعراب البن هشام الشنواين عىل رشح مقدمة

                                                           
 ).٢/١٧٩٧(كشف الظنون : ينظر) ١(

 ).١/٨٠(خالصة األثر : ينظر) ٢(

 ).١/٢٣٩(هدية العارفني : ينظر) ٣(
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− هداية جميب الندا إىل رشح قطر الندا وبل الصد: 
 .وهي حاشية عىل رشح قطر الندا البن هشام

 .)٢(, والزركيل)١(إسامعيل باشا البغدادي: نسبها إليه
 :و منه نسختان خطيتان يف دار الكتب املرصية

 .نحو عريب) ٩٨٩(حتت رقم : األوىل
 .نحو عريب )١٣٤١(حتت رقم : والثانية
احلمد هللا العامل باخلفيات, وكاشف البليات, والصالة والسـالم «: وأوهلا

 .»....عىل أعلم املخلوقات

                                                           
 .الصفحة نفسها:السابق : ينظر) ١(

 ).٢/٦٢(األعالم : ينظر) ٢(
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 :وفاته

بعد رحلة طويلة حافلة بالعلم واملعرفـة ومواجهـة الصـعاب والشـدائد 
إىل جـواره والدعوة إىل دين اهللا تعاىل عىل برص وبصرية, شاءت إرادة اهللا تعاىل أن خيتار 

طلوع الشمس يـوم عقب  − عز وجل  − فلقي ربه . الشيخ الشنواين بعد إصابته بالفالج
 .األحد, ثالث ذي احلجة سنة تسع عرشة بعد األلف 

 :رثاؤه
لعل مما يدل عىل متيز املكانة العلمية لإلمام أيب بكر الشنواين وعمق األثر 

ا, رثاء أهل ال ا وتأليفً علم له بعـد وفاتـه, إذ الذي تركه يف احلياة الفكرية تدريسً
ثِي للرثاء داللة عظيمة عىل   فمـام قيـل يف, وسمو منزلته عند الراثـيمكانة املَرْ

 :رثاء الشيخ الشنواين
 : قول الشهاب اخلفاجي

ـــاظر  اليـوم مـا احرتقـاعليكَا لقلب ب تَ  ـــ ون ـــاب دمعُ ـــا ه يف ذا املص  رق
ــدَ هاغَ يف القلب سـوَّىجً وشَ  ةٍ صَّ وغُ  ــاظرُ  عٌ مْ ــه ن ــد رش ب ــزون ق ــااملح  ق
ـــنَ مَّ أَ رقـــةٍ وفُ  ـــرتكْ  حادثـــةٍلَّتنـــا كُ ـــان ومل ت ـــن الزم ـــا فَ  م ـــارَ لن  ق

ـ ـدَالنـَّيدْرضيع ثَ ـدْ خِ ــمــن مَ الن العُ ــاللَّ قــرِّه ملَِ دِ هْ َ مــا افْ  دِ حْ  اقــرتَ
ــوقَ اءوجــا ــه ف ــاقٍب ــةوّطَ مُ أعن ــد جلّ  ق ــداه ق ــن ــن دَ  تْلَ ــا وَ حِ وْ م ــه  ارق

ــريَّ  شـو قلـوهبمُو تُ اجلـم بنـارِ قوْ  ــد ص ــق ــارً وها قِ ــم طرق ــم هل   ه
ــوه بطِ فطيَّ  ــد مُ ب ــب احلم ـــا خُ  محـــدٍ داءَرِ ارًتــزئي ـــام م ـــىل األي ـــار ع  ق

  )١(تـــابوت لـــه غرقـــا لـــوال ســـفينةُ  فا وطغـىعليه قد طَ والدمع جارٍ

                                                           
 ).١/٨١(خالصة األثر : ينظر) ١(
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  املبحث اخلامس
  منهج املؤلف يف الكتاب

 هبـااءة املقدمة التـي صـدرها مطالعة حاشية اإلمام أيب بكر الشنواين وقر
إىل مالمح وقسامت املنهج الذي اعتمده يف كتابة حاشيته, ويمكن القـول بـأن  تُرشد

هذا املنهج قد حقق له الغاية التي قصد إليها وهي تقريب املقدمة األزهرية ورشحهـا 
 .إىل أفهام الطالب يف أسلوب سهل بعيد عن الغموض والتعقيد

 :يخ أيب بكر الشنواين يف حاشيتهومن أبرز سامت منهج الش
 :»قوله«تصدير كالم األزهري بكلمة  −١

مل يتخذ الشنواين يف حاشيته أسلوب املزج بني كالمه والكالم املرشـوح, 
ر كالم الشيخ األزهري بكلمة  , وذلـك كـام يف رشح مقدمـة »قولـه«وإنام صدَّ

 −رمحـه اهللا تعـاىل−افتتح : بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا: قوله": الشارح
كل أمر «: كتابه بالبسملة, وباحلمدلة, اقتداءً بالكتاب املجيد, وعمالً بقوله 

تَم به ال يبدأ فيه −ذي حال وشأن: أي −ذي بال  بسم اهللا الـرمحن الـرحيم, : هيُ
 .)١(»فهو أقطع

                                                           
 ماجه وابن ,)٤٨٤٠( حديث الكالم يف ياهلد :باب ,األدب كتاب) ٤/٢٦١( داود أبو أخرجه )١(

ــاب) ١/٦١٠( ــاح كت ــاب: النك ــة ب ــاح خطب ــديث النك ــد ,)١٨٩٤( ح  ,)٢/٣٥٩( وأمح
ــدارقطن ــم) ١/٢٢٩( يوال ــووكــم وح ,)١( رق ــوع« يف يالن ــه) ١/٧٣( »املجم    حــديث بأن

 . حسن
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 :االهتامم باملعنى اللغوي يف رشحه −٢
نِيَ الشنواين عناية فائقة ببيان املعنـى اللغـوي لكلـامت الرشـح; حتـى  عُ

يتضح املعنى املقصود, وقد يستطرد يف ذلك بعض االستطراد, ويستقيصـ مـا 
 .جاء يف معنى الكلمة

قولـه يف املقدمـة يف رشح : ومن نامذج عنايته يف حاشيته باملعنى اللغـوي
واألحـوال مجـع حـال, كـامل «: احلمد هللا عىل مجيـع األحـوال: قول األزهري
ا−ا اإلنسان عليه من خري أو رش, وجتمع م: وأموال, وهي ـة,  −أيضً لَ وِ عـىل أَحْ

 .)١(»وجيوز عىل هذا أن يراد باألحوال األوقات
نحـا : ناح, كغـزاة وغـاز, مـن: مجع«: »يف عرف النحاة«: ويقول يف قوله

 .)٢(»إذا نظر يف علم النحو وتكلم فيه: ينحو
ا −٣ ا أو رصفً  :التعرض ألصل بعض الكلامت اشتقاقً

يعرض الشنواين ألصل كلمة مـا, ويبـني اخـتالف النحـاة يف حتديـد قد 
: وأصـلها«: »وبعد«عند قول الشيخ خالد  −مثالً  –أصلها االشتقاقي, فيقول 

معنـى  »أمـا«لزوم الفاء يف خربها غالبًا, فإن لزومهـا لتضـمن : أما بعد, بدليل
ا »أما«الرشط, ثم حذفت  فتقـاره إىل ظرف مبني عىل الضـم; ال »بعد«و. ختفيفً

املقدرة بعـد الـواو;  »أما«لفظ املضاف إليه لنيابة معناه دون لفظه, والعامل فيه 

                                                           
 ).حول(تاج العروس : وينظر). أ٤/ل(الدرر البهية ) ١(

 ).نحو(تاج العروس : , وينظر)أ١٠/ل(الدرر البهية : ينظر) ٢(
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مهام يكن مـن يشء بعـد مـا تقـدم : لنيابتها عن فعل الرشط واسمه, واألصل
: رشطًا, والفـاء: مبتدأ, واالسمية الزمة له غالبًا, ويكن »مهام«وملا كان . ذكره

إقامة لـالزم مقـام  »الفاء«لزمها لصوق االسم, و −  »أما« الزمة له غالبًا, ونابت عنهام
 .)٢(»)١(كذا قاله السعد التفتازاين− امللزوم, وإبقاء ألثره يف اجلملة 

وأجـزاء الكـالم التـي «: ويقول يف أجزاء الكالم, عند قول الشيخ خالد
 :أحـدها: مـذاهب »أشياء«اعلم أن يف : أشياء: قوله: »يرتكب منها ثالثة أشياء

وسيبويه, وهو أن أصلها شيئاء عـىل  )٣(ذهب إليه املحققون, ومنهم اخلليل ما
; كرهوا اجتامع مهزتني بينهام ألف; فنقلوا الالم وهـي »محراء«كـ  »فعالء«وزن 

فهـو غـري  »لفعـاء«, بـوزن »أشـياء«: اهلمزة األوىل إىل موضـع الفـاء, فقـالوا

                                                           
مسعود بن عمر بن عبد اهللا, سعد الدين التفتازاين, عامل بالنحو والترصيف واملعاين والبيـان : هو )١(

رشح العضـد, رشح التلخـيص, املقاصـد يف الكـالم, رشح ترصـيف : مـن تصـانيفه .وغريها
 .البغوي, وغري ذلك, مات سنة إحد وتسعني وسبعامئة

  ).٢/٢٨٨(, وبغية الوعاة )٤/٣٥٠(الدرر الكامنة : ينظر

مواهـب املفتـاح يف رشح تلخـيص املفتـاح البـن يعقـوب : , وينظر)أ٧/ل(الدرر البهية : ينظر) ٢(
  ).١/٤٧(, مع رشوح التلخيص املغريب

مـن أئمـة : اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي اليحمدي, أبو عبد الرمحن: هو )٣(
ا. اللغة واألدب, وواضع علم العروض ا صـابرً كـان . هو أستاذ سيبويه النحوي, وعاش فقـريً

ا يف الناس ال يُعرف حلـروف, وغريمهـا, مـات يف العـني, ومعـاين ا: من تصانيفه كتاب. مغمورً
 .البرصة سنة سبعني ومائة

  ).١/٣٤١(, إنباه الرواة )١/١٧٢(وفيات األعيان : ينظر
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ا  ثـم فصـل . )١("يشء"لــ منرصف; أللف التأنيث, وإن كان اسم مجع, ال مجعً
 .)٢(ووزهنا "أشياء"أقوال العلامء يف أصل 

 :إعراب بعض ألفاظ املتن −٤
أكثر الشنواين من اإلعراب أللفاظ رشح الشيخ خالد, وهو بذلك يقـدم 
ا تطبيقيا آلرائه وآراء الشيخ خالد, ويف بعض األحيان يكون إعرابه مـن  عرضً

ك هـذه السـبيل هبـدف التوضـيح باب االستطراد, بيـد أن الغالـب أنـه يسـل
 .للمقصود باملثال, أو التدريب

قولـه عنـد : فمن أمثلة اإلعراب الوارد يف رشحه عىل سـبيل االسـتطراد
مرفوع عىل البدلية من حمـل : واهللا«: وأشهد أن ال إله إال اهللا: قول الشيخ خالد

ستثناء, ال مع اسمها رفع باالبتداء, وجيوز نصبه عىل اال »ال«; ألن حمل »ال إله«
معرفـة  »اهللا«إنام تعمل يف نكـرة منفيـة, ولفـظ  »ال«عىل البدل من اسمها; ألن 

 .)٣(»مثبت
ا دائمني: ويقول يف قوله ا: قوله«: وصالة وسالمً اسـام : وصـالة وسـالمً

: ودائمني. مصدرين منصوبان عىل املفعولية; إلفادة تقوية العامل وتقرير معناه

                                                           
, )٣٨١, ٤/٣٨٠(, )٣/٥٦٤(, الكتـاب )٦/٢٩٦(ي لخليل بن أمحد الفراهيدلالعني, : ينظر) ١(

  ).٢/٨١٥(واإلنصاف 
  ).أ١٣/ل(الدرر البهية : ينظر) ٢(

ـــابقال )٣( ـــ)أ٤/ل( س ـــدادي: ر, وينظ ـــوي البغ ـــن الرســـاج النح ـــو, الب  األصـــول يف النح
 ).٩(, والشافية البن احلاجب )٢/٨١٢(,واإلنصاف )٣/٣٣٧(
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ا, أي  .)١(»مرين باقينيمست: نعت صالة وسالمً
ف التمرين, أو إيضاح القاعدة, وإبداء ومن أمثلة إعرابه الذي يكون هبد

منصـوب عـىل : وحـده: قوله«: رأيه يف مسألة ما, قوله يف ديباجة الشيخ خالد
احلال; لتأويله بمنفرد, وهو تأكيد لتوحيد الذات, ومـا بعـده توكيـد لتوحيـد 

األلوهيـة بـاهللا الـذي أفـاده النفـي هو تأكيد الختصاص : وقد يقال. األفعال
فالشنواين يف هذا اإلعراب يذهب مذهب البرصيني القائلني بأن احلال . )٢(»واإلثبات

 .)٣(ال يأيت معرفة, وما ورد منه معرفة فإهنم يؤولونه بنكرة
 :ضبط ألفاظ الرشح −٥

جلأ الشنواين إىل ضـبط بعـض األلفـاظ بـاحلروف يف غـري موضـع مـن 
 :لغرض من ذلك أحد أمرينحاشيته; وكان ا

 .إعانة املبتدئني والناشئة عىل قراءة النص قراءة صحيحة −أ
 .إفادة نكتة لطيفة ال ينتبه إليها الطالب إال بإيقافه عليها −ب

: والطـالب: وترغيبًـا للطـالب: قوله يف رشح قول الشيخ خالد: فمن األول
ـ  تَّاب«بضم الطاء وتشديد الالم مجع طالب, ك  .)٤(»كاتب«مجع  »كُ

                                                           
  ).أ٧/ل(الدرر البهية )١(

 ).ب٤/ل( السابق)٢(

, وأرسار العربيــة ص )٩١(, واملفصــل )١/١٦٤(األصــول يف النحــو, البــن الرســاج : ينظــر) ٣(
 ).٢/٣١١(, ومهع اهلوامع )٢/٢٤٨(بن مالك , و ورشح ابن عقيل عىل ألفية ا)١٧٩(

 ).طلب(تاج العروس : , وينظر)ب٨/ل(الدرر البهية : ينظر) ٤(
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: بفتح اجليم وكرس الـدال املهملـة, أي: وباإلجابة جدير: قوله«: ويقول
 .)١(»حقيق

فـاللفظ يف : قولـه يف تعريـف اللفـظ عنـد قـول األزهـري: ومن الثـاين
تقول ذلـك : إذا طرحتَه, أي: قوله. إذا طرحته: مصدر لفظت اليشء: األصل

 .إذا طرحته بفتح التاء
ا للجمل  »أي«وتقع : )٢(قال يف املغني ا  –تفسريً  :كقوله −أيضً

نِبٌ ذْ فِ أَيْ أَنْتَ مُ ينَني بالطَّرْ مِ رْ تَ ـــىلِ  وَ ـــاك ال أَقْ ـــنَّ إِيَّ ـــي لك لِينَنِ قْ تَ  )٣(وَ

: , وقبل فعل مسند لضمري, حكي الضمري, نحو»تقول«وإذا وقعت بعد 
سألته كتامنه, يقال ذلك بضم التاء, ولـو جئـت : تقول استكتمتُه احلديث, أي

. »تقـول«ظـرف لــ  »إذا«; ألن »إذا سـألتَه«: فتحت, فقلت »أي«مكان  »إذا«بـ
 :وقد نظم ذلك بعضهم فقال

ــتَ بِـــ نَيْ ــه)أَيْ(إذا كَ ُ ــالً تُفَرسِّ فِ  فِعْ ِ ـــرتَ عْ ـــمَّ مُ ـــهِ ضَ ـــاءَكَ فِي ـــمَّ تَ  فَضُ
ــهُ  ُ ــا تُفَرسِّ ومً ا يَ ــإِذَ ــنْ بِ إِنْ تَكُ ْ  وَ ُ خمُ ــريْ ــرٌ غَ ــاءِ أَمْ ــةُ التَّ تْحَ فَ ــفِ فَ  )٤(»تَلِ

                                                           

 ).جدر(تاج العروس : , وينظر)ب٨/ل(الدرر البهية : ينظر )١(
  ).١/١٠٧(مغني اللبيب : ينظر) ٢(
, )١/٧٦(, ومغنـي اللبيـب )٨/١٤١(والبيت من الطويل, وهـو بـال نسـبة يف رشح املفصـل ) ٣(

, )٤١١, ٢١٨(,  وجــواهر األدب )٢٣(, وتــذكرة النحــاة أليب حيــان )٢٣٣(واجلنــى الــداين 
, ومهع اهلوامع )٢/٨٢٨, ١/٢٣٤(, ورشح شواهد املغني )٢٢٩, ١١/٢٥٥(وخزانة األدب 

  .)٥/١٢١, ٤/٣١(والدرر , )٢/٧١, ١/٢٤٨(
, )١/١٠٧(نسبة يف مغني اللبيـب  , والبيتان من البسيط, ومها بال)أ١٠/ل(الدرر البهية : ينظر) ٤(

 ).١١/٢٤٠(, وخزانة األدب )١/١٠٧(
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 :االهتامم باحلدود والتعريفات −٦
ف به  رِّ عَ ف بام مل يُ رَّ عَ اهتم الشنواين بالتعريفات وأديل فيها بدلوه; فإما أن يُ
الشيخ خالد األزهري, وإما أن يأيت بباقي التعريفات إن كان الشيخ خالـد قـد 

 .اختار أحدها
احلـروف  وهـي بعـض: قوله عند رشحه لقول الشيخ خالـد: ومن ذلك

تقطيـع الكلمـة لبيـان احلـروف : منسوب إىل اهلجاء, التهجي وهو«: اهلجائية
عـن : )١(ويف هتـذيب األزهـري. التي ركبت منها بذكر أسـامء تلـك احلـروف

هجـوت : )٣(هتجأت وهتجيت هبمـزة, وتبـديل, ويف املحكـم: تقول )٢(الليث
 .)٤(احلرف وهتجيته

ـــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــول الزخمرش    )٥(وق
                                                           

 ).٦/٣٤٨) (هجأ(هتذيب اللغة لألزهري, : ينظر)  ١(

كان رجالً صاحلًا, قال ابن املعتز كـان مـن أكتـب  الليث بن املظفر اخلرساين, قال األزهري: هو) ٢(
ا بالشعر, والغريب, والنحو ا يف األدب, بصريً  .الناس يف زمانه بارعً

 ). ٢/٢٧٠(, وبغية الوعاة )٣/٥٢(أنباء الرواة : نظري

عىل بن إسامعيل أبو احلسن املرسى املعروف بابن سيده, صاحب كتـاب املحكـم يف لسـان : هو )٣(
تويف . هو إمام يف اللغة والعربية حافظٌ هلام: العرب وأحد من يرضب بذكائه املثل, قال احلميدي

 . هـ٤٥٨سنة 
  ).١/٦٩١(, هدية العارفني )٣٠٦, ٣/٣٠٥(شذرات الذهب : ينظر

  ).٤/٢٥١) (هجأ( املحكم البن سيده )٤(
أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن أمحـد اخلـوارزمي الزخمرشـي, جـار اهللا, مـن أئمـة : هو )٥(

املعتزلة برع يف التفسري واللغة واآلداب, وسافر إىل مكة فجاور هبا زمنا فلقب بجـار اهللا وتـويف 
= 
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أن : مـراده بـه. احلـروف وهتجيهـا, ويتهجاهـا بعـددهاهتجو : )١(يف األساس
 .)٢(»يذكرها مقطعةً كهيئة العادّ لليشء, ال أنه يذكر عددها

ا باإلضافة نسبة نقديـة بـني : اإلضافة«: ويقول يف باب املجرورات معرفً
 .)٣(»اسمني تقتيض انجرار ثانيهام

 :العناية بإخراج املحرتزات −٧
نَيَ الشنواين عند تعريف ا ملصـطلحات بإيضـاح قيـود التعريـف, عـن عُ

 :طريق إخراج املحرتزات, ومن ذلك
وهـو «: قوله يف عالمات االسم عند رشح قول الشيخ خالد عن التنوين

 )٤(»ضـيفن«املتحركـةُ نحـو النـون األوىل مـن : خرج بالساكنة«: »نون ساكنة
, »انكرسـ«, وتلحق اآلخر النون الالحقة لغري اآلخر, نحو نـون )٥(»رعشن«و
وترك ما زاده غريه مـن . , وحتذف خطا النون الالحقة آلخر القوايف»منكرس«و

ا عـن نـون نحـو  : ; ألهنـا خارجـة بقولـه»لنسـفعن«قوله لغري توكيد, احرتازً
                                                           

=  
الكشـاف, أسـاس : سنة ثامن وثالثـني ومخسـائة هــ, مـن كتبـه »من قر خوارزم«ة باحلرجاني

 .البالغة, املفصل, الفائق, املستقيص, املقامات
 ).٧/١٧٨(, واألعالم )٢/٨١(وفيات األعيان : ينظر

 ).هجو(أساس البالغة  )١(

 ).ب١١/ل(الدرر البهية : ينظر) ٢(

  ).ب١٠٤/ل( السابق: ينظر) ٣(

 ).٢٤/٦١) (ضيف(الذي جييء مع الضيف من غري دعوة, تاج العروس : الضيفن) ٤(

 ).٣٥/٩٩) (رعش(اجلبان, تاج العروس : الرعشن) ٥(
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ا »وحتذف خطا«  .)١(»بناءً عىل مذهب البرصيني أهنا تكتب نونً
: الثالثـةإما أن يدل هبيئته عـىل أحـد األزمنـة : قوله«: ويقول عن الفعل

عن األسامء الدالة بحسب اجلواهر عىل أحد األزمنة الثالثـة,  »هيئته«احرتز بـ 
 .)٢(»كاألمس والغد

أو اجتمع فيه العلمية وزيادة : قوله«: ويقول يف باب املمنوع من الرصف
خرج به ما إذا كان األلف والنون أصـليتني أو إحـدامها, فإنـه : األلف والنون
بَّان«: مرصوف نحو  .)٣(»سمي به »مستعان«, و »تَ

 :تفصيل املجمل, وإيضاح املبهم −٨
أشار الشنواين يف مقدمتـه إىل الغايـة األساسـية التـي توخاهـا مـن وراء 

... هذه حـواشٍ وضـعتها عـىل رشح األزهريـة«: تصنيف حاشيته, حيث قال
 , واحلق أنـه أدرك غايتـه متـام)٤(»تفتح منه مغلقه, وتبني جممله, وتربز ما أمهله

ا; ففصل املجمـل ورشح  اإلدراك; إذ اتسمت حاشيته بالوضوح فكرة وأسلوبً
إىل ... إن املثنـى يرفـع بـاأللف: قولـه«: املبهم; فمن ذلك قوله يف باب املثنـى

                                                           
ذهب البرصيون إىل أنه إذا وقعت نون التوكيد اخلفيفة بعد ) ب١٤أ, ١٤/ل(الدرر البهية : ينظر) ١(

ا, فنقول يف لنسفعن إذا وقفنا علي ا: هافتحة أبدلت النون يف الوقف ألفً  .لنسفعَ
ــر ــناعة ا: ينظ ــراب رس ص ــد)٢/٦٧٨(إلع ــر الن ــل )٣٢٧( , ورشح قط ــن عقي , ورشح اب

 ).٢/٦١٨(,  ومهع اهلوامع )٣/٣٢٠(

  ).ب١٨/ل(الدرر البهية : ينظر) ٢(

 ).ب٣٢/ل(السابق : ينظر) ٣(

 ).أ١/ل(السابق : ينظر) ٤(
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ما ذكره من أن املثنى يرفع باأللف وينصب وجير بالياء هو املشهور كـام تقـدم, : آخره
من املتأخرين, منهم ابن مالك, ونسبه وكذا ما ذكره يف اجلمع, وهو مذهب اجلمهور 

 .الشيخ أبو حيان للكوفيني, وقطرب والزجاجِ والزجاجي
 »...إهنام معربان بحركات مقدرة فيام قبـل األلـف والـواو واليـاء: وقيل

ل أقوال النحاة يف املسألة ويبني اختياراهتم فَصِّ  .)١(وجعل يُ
خالد, وبيـان أنـه  بعد ذكر قول الشيخ −ويقول يف باب األفعال اخلمسة 

إن اإلعراب باأللف والواو والياء, كام أهنـا : وقيل«: −املشهور وقولُ اجلمهور
بأنـه لـو : )٢(ابن الربيـع يف املثنى واجلمع السامل كذلك, ورده صاحب البسيط

 .كان كذلك, لثبتت النون يف األحوال الثالثة
يها, وإليـه اإلعراب بحركات مقدرة قبل الثالثة, والنون دليل عل: وقيل

 .)٣( ذهب األخفش, والسهييل

                                                           
  ).ب٤٠/ل(السابق : ينظر) ١(

  ).١/٥١(مهع اهلوامع : ينظر) ٢(

كـان عاملًـا : قـال ابـن الـزبري  ,اإلمام أبو القاسم السـهييل ,عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد: هو )٣(
ا بني الرواية والدراية, نحويـ ا يف ذلك, جامعً ا, أديبًـا,  ابالعربية واللغة والقراءات, بارعً متقـدمً

ا ذكيا روض األنف يف رشح السـرية, ال: وصنف .عاملًا بالتفسري, واسع املعرفة, غزير العلم, نبيهً
رشح اجلمل, التعريف واإلعالم بام يف القرآن مـن األسـامء واألعـالم, مسـألة الرسـ يف عـور و

 .سنة إحد وثامنني ومخسامئة هـتويف  .الدجال, مسألة رؤية اهللا والنبي يف املنام
 ).٢/٨١(بغية الوعاة : ينظر
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إىل  »...بعدم احلاجة إىل ذلك مع صـالحية النـون لـه )١(ورده ابن مالك
 . )٢(آخر ما ذكر

ومـن ذلـك , إالَّ أنك جتد الشنوين مع متيز أسلوبه تقع منه بعض اهلنـات
 :    أمران

; ممـا قـد −الغموض يف العبارة أو عـدم الوفـاء بـاملطلوب  −١    أحيانـاً
 :ومن ذلك, يتعارض مع الغرض من احلوايش والرشوح

الخيفى عليك أنه يلزم من تفسري الضمري بنائب الفاعل حصـول  ": قوله
ىل أن تقول, دور يف التعريف ألخذ املعرف جزءاً منه ف : فاألَوْ ـذِ أي االسم الـذي حُ

 حيـث يظهـر تـأثره. )٣("وقـد يمنـع لـزوم الـدور بـدليل مـا تقـدم, فاعله فليُتَأمل
 . باملصطلحات املنطقية مما قد يعرس عىل الطالب املبتديء فهمه

 :ومن ذلك, استعامل بعض األساليب الضعيفة لغوياً يف الصياغة − ٢
أه أكثر مـن موضـع ; وهـو أسـلوب قـد خطَـيف  "سواء"بعد  "أو"اإلتيان ب

يتقـدمها كـل كـالم إالَ َ َ  "أو": بعض أهل  اللغة ; ومن ذلـك قـول أيب حيـان
 "أم"والصواب اإلتيان ب. )٤("سواء عيلَ َ أتت أو قعدت "فال جيوز , التسوية

 . يف أسلوب التسوية "أو"بدل 
                                                           

  ).١/٥٥(املساعد عىل تسهيل الفوائد : ينظر) ١(

 ).أ٤٤/ل(الدرر البهية : ينظر) ٢(

 ).ب٤٩ل ( سابقال) ٣(
 ) .٢/٦٥٢(االرتشاف ) ٤(
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 :بيان االعرتاضات والرد عليها −٩
التزم الشيخ الشنواين يف مواطن كثرية من رشحه طريقة الفنقلـة, وذلـك 

ـا سـواء  −بأن يورد عىل نص الشيخ خالـد أو عـىل قاعـدة أو تعريـف اعرتاضً
رتُ  ره بقولـه −ض به, أم اختلقه هواُعْ فـإن قيـل, ثـم يقـوم بـردِّ هـذا : ويُصـدِّ

ا إجابته بقوله : قلنا أو قُلت, وهلذه الطريقة فوائـد, أمههـا: االعرتاض, مصدرً
إعامل فكر القارئ, وشحذ ذهنه; حتى يتلقى اإلجابة عن هذا االعرتاض بعـد 

ف إىل معرفتها; فرتسخ يف ذهنه  .أن تشوَّ
نواين يف مقدمتـه إىل أنـه سيسـلك هـذه السـبيل, فقـال يف وقد أشار الش

مع بيان ما يرد عليه, واجلواب عنه ... «: معرض احلديث عن عمله يف احلاشية
 .)١(»إن أمكن

ح به نجم األئمة : فإن قلتَ «: ومن أمثلة ذلك قوله َّ للكالم جزء آخر رصَ
ث حيسـن الريض, وهو اإلسناد الذي هو ربط إحد الكلمتني باألخر بحيـ

سـيد املحققـني  −حيتمل أن املصنف خيتار ما اختاره شـيخنا : قلتُ . السكوت
نَد املدققني سْ ا لشيخه الرشـيف املـوىل عيسـى  −ومُ أمحد بن قاسم العبادي, تبعً

مَ أال يوجد  −رمحهام اهللا تعاىل−الصفوي  زِ من أن اإلسناد رشط ال جزاء, وإال لَ
 .)٢(»البعدكالم يكون لفظًا حقيقة, وهو يف غاية 

                                                           
 ).أ١/ل(الدرر البهية, : ينظر) ١(
 ).ب٩/ل(السابق : ينظر )٢(
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ا−ويقول  كـان عـىل املصـنف أن يـذكر يف تعريـف : فـإن قلـت«: −أيضً
ا لذاته, كام ذكره يف التسهيل  . الكالم أن يكون مقصودً

اإلفادة تغني عن ذلك, وأما التسـهيل فكأنـه أخـذ املفيـد يف حـد : قلت
أن الكالم باملعنى األعم, ال باملعنى االصطالحي; فلذلك احتـاج إىل ذكـره, أو أراد 

 .)١(»ينص فيه عىل ما يفهم من قيد اإلفادة بطريق االلتزام
ومن األمثلة الدالة عىل حفاوته بأسلوب الفنقلـة يف إيـراد االعرتاضـات 

هال اكتفى يف هـذا : فإن قلت«: قوله يف باب املمنوع من الرصف: والرد عليها
ا من جهة واحدة ?  !احلكم بكون االسم فرعً

ية مشـاهبة غـري ظـاهرة وال قويـة; إذ الفرعيـة ألن املشاهبة بالفرع: قلت
ليست من خصائص الفعل الظاهر, بل حيتاج يف إثباهتا فيه إىل التكلف, وكـذا 
إثبات الفرعية يف األسامء التي ال تنرصف بسبب هذه العلة غـري ظـاهرة, فلـم 

 .تكف واحدة منها إال إذا قامت مقام اثنني
َ كان إعطاء االسم هنا حكم: فإن قلت الفعل أوىل من العكس, مـع أن  ملِ

ا?  االسم ملَّا شابه الفعل فقد شاهبه الفعل أيضً
ألن االسم تطفل عىل الفعل فيام هو من خواص الفعل, وهو كونه : قلت

ا من وجهني, وليس ذلك ملطلق املناسبة بينهام  .فرعً
ْ يبني هذه املشاهبة?: فإن قلت َ ملَ  ملِ

                                                           
 ).أ١١/ل(السابق : ينظر )١(
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 .ا مع ضعف الفعل يف البناءلضعفها; إذ مل يشبه الفعلَ لفظً : قلت
ْ يعط االسم هبذه املشاهبة عمل الفعل?: فإن قلت َ ملَ  ملِ

 .)١(»ألنه مل يتضمن معنى الفعل الطالب للفاعل واملفعول: قلت
 :العناية بالفوائد والتنبيهات −١٠

حتفل حاشية الشيخ الشنواين بالفوائد والتنبيهات, وتتسـم هـذه الفوائـد 
ص املرشوح, إال أهنـا جتـيء يف حاشـيته مـن بـاب جـواب بأهنا زائدة عىل الن

احلكيم; فإن الشنواين ال يمر عـىل بـاب نحـوي فيـه بعـض اإلشـكاالت, أو 
ويت فيه بعض النصوص املخالفة ألصل القاعدة مـرور العـابرين; فإمـا أن  رُ

ه  .يضيف, أو يوجِّ
خ قوله يف أقسام املعرب, عنـد قـول الشـي: ومن أمثلة الفوائد يف حاشيته

: املحكـي نحـو: ممـا يقـدر فيـه حركة للتعـذر: فائدة«: ما يقدر للتعذر: خالد
ا?« نْ زيدً ا«: , ملن قال»مَ ?«, و»أكرمت زيدً نْ زيدٌ نْ «, و»قام زيدٌ «: , ملن قال»مَ مَ

? , وعىل األصح عندهم يف )٢(عىل رأي البرصيني »مررت بزيد«: , ملن قال»زيدٍ
ـا − ومنه . رابحالة الرفع أهنا حركة حكاية اإلع مـا اشـتغل آخـره بحركـة : − أيضً

ا لالم »احلمدِ هللا«: اإلتباع نحو    ; )٣(بكرس الدال إتباعً
                                                           

 ).أ٣١/ل(الدرر البهية, : ينظر )١(

 ).١/٥٣(, ومهع اهلوامع )٣٣٠, ٣/٣٢٩(الكتاب : ينظر) ٢(

ة احلسن البرصي, وزيد بن عيل, واحلارث بن أسامة بن لؤي, وإبراهيم بن أيب عبلـة, وهذه قراء) ٣(
 .ورؤبة

= 
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 .)١(»ألن احلرف الواحد يتعذر حتريكه بحركتني يف آنٍ واحد

: ويقول يف باب املمنوع مـن الرصـف, عنـد حديثـه عـن ألـف التأنيـث
منعـت مـن  »مـكجـاءت كلتـا أُ «: , مـن قولـك»كلتـا«لو سميت بــ : فائدة«

, رصفــت; »كلتـيهام«الرصـف; لكـون ألفهـا للتأنيـث, وإن سـميت هبـا مـن 
 .)٢(»النقالهبا وخروجها عن التأنيث, وعىل هذا فقس

لـزوم : تنبيـه«: ما ذكره يف باب املثنى قـال: ومن أمثلة التنبيهات النحوية
يَت لقبائل منها زِ , )٣(كنانـة: األلف يف املثنى يف األحوال الثالثة لغة معروفة, عُ

   ............................................  , )٤(احلارث بن كعب وبني
                                                           

=  
حركة إتباع لكرسة الم اجلر بعده, وهي لغة متيم, وبعـض غطفـان, : ووجهت هذه القراءة بأهنا

 . يتبعون األول للثاين, للتجانس
وإعـراب القـرآن أليب , )١/١٧(واملحتسب البـن جنـي, , )١/٣( القرآن للفراء, معاين: ينظر

ــر النحــاس  ــانالبحــر املحــيط, و)١/٨(والكشــاف للزخمرشــي , )١/١٢٠(جعف  , أليب حي
إحتـاف فضـالء البرشـ بـالقراءات , )١/١٣٦( اجلامع ألحكـام القـرآن للقرطبـى, و)١/١٨(

  ).١٢٢( للبنّا الدمياطي. األربعة عرش
 ).أ٢٢/ل(الدرر البهية : ينظر) ١(
 ).٢/٢٣١(, ورشح األشموين )٣/٣٦٤(الكتاب : ينظر) ٢(
بنو كنانة ابـن : بطن ضخم من عذرة, من كلب, من قضاعة, من القحطانية, وهم: كنانة بن بكر )٣(

بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الآلت بن رفيدة بن ثور بن كطلب بن وبرة بن تغلب بن حلـوان 
 .بن عمران بن احلاف

 ).٣١٦(ن دريد الباالشتقاق, , و)٤٣٩( ياملشتبه للذهب: ينظر
  بطن من مذحج, من القحطانية, سكنوا يف مقاطعة نجـران, وهـم بنـو احلـارث بـن كعـب بـن  )٤(

خالد بن الوليد إليهم بنجران, وأمـره  وبعث رسول اهللا . عبد اهللا بن مالك بن نرص بن األزد 
 .أن يدعوهم إىل اإلسالم, قبل أن يقاتلهم ثالثًا

, وصـبح )٢/٣٤٧( الروض األنف للسهييل, و)٤٤(الكلبي  األصنام هلشام بن السائب: ينظر
 ).١/٣٢٦(األعشى, للقلقشندي 
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 : )١(قال

ـــا يْنَانَ ـــفَ والعَ ـــا األنْ نْه فُ مِ ـــرِ بْيَانــــا أعْ ا ظَ ــــبَهَ يْن أَشْ ــــرَ نْخِ مَ  )٢( وَ
 : وقال

ـــــــا اهَ بَ ـــــــا أَ بَ أَ ـــــــا وَ اهَ بَ ـــا إِنَّ أَ تَاهَ ايَ ـــدِ غَ ـــا يف املَجْ غَ لَ ـــدْ بَ  )٣(قَ
 .)٤(»ال وتران يف ليلة«: وخرج عليهام قوله 

, عـىل ]٦٣: طـه[ )٥(〉 إنَّ هذان لسـاحران ®: −تعاىل −ن قولـه إ: وقيل
                                                           

 ).١/٦٦(رشح التسهيل : ينظر) ١(

ـبَّة )١٨٧(البيتان من بحر الرجز لرؤبة بن العجاج ومها يف ملحق ديوانه ) ٢( ر بن ضَ ; ولرؤبة أو بُجَ
, وبـال نسـبة يف )١٥(يـد , ولرجـل يف نـوادر أيب ز)١/١٣٩(لـدرر , وا)١/١٨٤(املقاصد  يف

, وخزانـة )٨٠(, وختليص الشواهد وتلخيص الفوائد, البـن هشـام )١/٦٤(أوضح املسالك 
 ).٤٥٧, ٤٥٦, ٤٥٣, ٧/٤٥٢(األدب 

, واملقاصــد )١/١٠٦(, ولــه أو أليب الــنجم يف الــدرر )١٦٨(الرجــز لرؤبــة يف ملحــق ديوانــه )٣(
, )١/٦٥(, ورشح الترصيح )١/١٢٧(, ورشح شواهد املغني )٣/٦٣٦) (١/١٣٣(النحوية 

, )٤٦(, وبال نسـبة يف أرسار العربيـة )٧/٤٥٥(وله أو لرجل من بني احلارث يف خزانة األدب 
, وخزانــة األدب )٥٨(, وختلـيص الشـواهد  )١/٤٦(, وأوضـح املســالك )١٨(واإلنصـاف 

)٧/٤٥٣(, )٤/١٠٥   .( 

, وأخرجـه الرتمـذي )١٤٣٩(وتر يف نقض الـ: , كتاب الصالة, باب)٢/٦٧(أخرجه أبو داود ) ٤(
, وأخرجــه النســائي )٤٧٠(مـا جــاء ال وتــران يف ليلـة : يف أبـواب الصــالة, بــاب) ٢/٣٣٣(
 ليلة يف عن الوترين  هنى النبي : , يف قيام الليل, باب)٣/٢٢٩(

وهي قراءة نافع وابن عامر ومحزة وعاصم والكسائي وشعبة وأيب جعفر ويعقوب وخلـف  )٥(
األعمش وطلحة ومحيد وأيوب وأيب عبيد وأيب حاتم وابن عيسـى األصـبهاين واحلسن وشيبة و

= 
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 .)١(»هذه اللغة
١١− التطرق إىل بعض العلوم األخر: 

استطرد الشنواين يف غري موضع من حاشـيته إىل ذكـر مسـائل تـدخل يف 
دائرة العلوم العربية والرشعية غـري النحـو موضـوع احلاشـية, وتشـهد هـذه 

ارفه وتكوينه العلمي والثقايف فنجد يف حاشـيته االستطرادات للشيخ بسعة مع
 .مسائل من علم البالغة, وعلم التفسري, وعلم التاريخ, وغريها من العلوم

من علم البالغـة قولـه يف رشح قـول  »املعاين«فمن تطرقه يف حاشيته إىل 
مجلة خربية لفظًـا, إنشـائية معنـى; ألن املـراد هبـا «: »جعله اهللا«: الشيخ خالد

ترك الرياء فيها, وهو سبب للخالص من : باإلخالص, وهو يف الطاعة الدعاء
 .)٢(»أحوال يوم القيامة

عىل أن اجلملة الثانيـة قـد  )٣(قد نص علامء املعاين: ويقول يف موضع آخر
                                                           

=  
 . وابن جرير وابن جبري األنطاكي

ة يفو, )٢/٢١( جماز القرآن ألبى عبيدة , و)٤١٩(البن جماهد  ,القراءات السبعة يف: ينظر  احلُجّ
 وعللهــا الســبع القــراءات وجــوه عــن الكشــف,و)٢/٤٢( البــن خالويــه ,القــراءات الســبع

ججها ي البـن اجلـزر ,القـراءات العرشـ طيّبة النرشـ يف, و)٢/١٠٠( طالب أيب بن ملكيّ  ,وحُ
)٢/٣٢١.( 

  ).ب٤١/ل(الدرر البهية : ينظر) ١(

  ).ب٨/ل( سابقال: ينظر )٢(
, وعقود اجلـامن, جلـالل الـدين )١/٢٥٢(اإليضاح يف علوم البالغة للخطيب القزويني : ينظر) ٣(

 ).١/٢٠٧(السيوطي 
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/ ®: −تعــاىل –تنزل منزلـة بـدل الـبعض مــن األولــى; كقــوله  ä. £‰tΒr& $yϑÎ/ 

tβθßϑn=÷ès? ∩⊇⊂⊄∪ / ä. £‰tΒr& 5Ο≈ yè÷Ρr'Î/ t⎦⎫ ÏΖ t/ uρ ∩⊇⊂⊂∪ 〈 ]١(]١٣٣, ١٣٢: الشعراء(. 
ـمـن تفسـري النَّ «: ومن نامذج استطراده إىل علـم التفسـري قولـه : )٢(يفِ سَ

صحف شـيث سـتون, : الكتب املنزلة من السامء إىل الدنيا مائة وأربعة: )٣(قيل
وصحف إبراهيم, وهي ثالثون, وصحف موسى قبل التوراة, وهـي عرشـة, 

جيل والزبور والفرقان, ومعاين كل القرآن جمموعة يف الفاحتة, ومعاين والتوراة واإلن
يب كـان, ويب : الفاحتة جمموعة يف البسملة, ومعاين البسملة جمموعة يف بائها, ومعناها

 .)٤(»ومعاين الباء يف نقطتها: يكون ما يكون, زاد بعضهم
كـره «: عنـد التعجـب ويف علم الفقه يقول عـن الصـالة عـىل النبـي 

                                                           
  ).أ٧٦ب, ٧٥/ل(الدر البهية : نظري) ١(

ا كـامالً : هو) ٢( عبد اهللا بن أمحد بن حممود, أبو الربكات حافظ الدين النسفي, فقيه حنفي كان إمامً
ا يف احلديث ومعانيه ا يف الفقه واألصول, بارعً ا رأسً كنز الـدقائق, والـوايف, : من تصانيفه. مدققً

 .والكايف, واملنار, تويف سنة عرش وسبعامئة
ملحيـى الـدين , واجلـواهر املضـية )١٠١( يكنـوللل, يف تـراجم احلنفيـة الفوائـد البهيـة: ينظر
 ).٢٧٠(ياحلنف

ا من حديث أيب ذر, ولفظه )٣( كم أنزل اهللا من كتـاب? فقـال  أنه سأل رسول اهللا : وروي مرفوعً
ىل عىل آدم عرش صحف, وعىل شيث مخسـون صـحيفة, وعـ: مائة وأربعة كتب«: رسول اهللا 

 . »إدريس ثالثون صحيفة, وعىل إبراهيم عرشة صحائف, والتوراة واإلنجيل والزبور والفرقان
, وابـن )١/١٦٦(, وأبو نعـيم يف حليـة األوليـاء )٩٤(أخرجه ابن حبان كام يف موارد الظمآن 

 ).٢٠/٢٨٧(واللباب يف علوم الكتاب, البن عادل احلنبيل ). ٧/٢٦٩٩(عدي يف الكامل 

 ).ب٣أ, ٣/ل(درر البهية ال: ينظر) ٤(
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مـن : )٣(وقـال احلليمـي. )٢(عند التعجب الصالة عليه : املالكي )١(سحنون
ال يأيت بالنـادر وغـريه إال : أئمتنا من ال يكره ذلك, كسبحان اهللا, وال إله إال اهللا, أي

اهللا, فإن صىل عليه عند ما يُستقذر, أو يضحك منه, فأخشى عىل صاحبه, فإن عـرف 
 .انتهى. )٤(كفر –أنه جعلها عجبًا ومل جيتنبه 

أنه ال بد يف الكفر مـن قيـدٍ : والذي يتجه: قال بعض املتأخرين من أئمتنا
زائدٍ عىل ذلك, ربام يُومئ إليه فحو كالمه, وهو أن يذكرها عنـد املسـتقذر, 
أو املضحوك منه بقصد استقذارها وجعلها ضـحكة; فيكفـر حينئـذ كـام هـو 

رمتها, كالتسبيح والتكبري عنـد من احلنفية بح )٦(وجزم البدر العيني. )٥(ظاهر

                                                           

قاض, فقيه, انتهت إليه رئاسـة العلـم يف : عبد السالم بن سعيد التنوخي, امللقب بسحنون: هو) ١(
ا يف حق يقوله, وويل القضاء ا ال هياب سلطانً املدونة يف فروع : ومن تصانيفه. املغرب, كان زاهدً
 .ة أربعني ومائتنياملالكية عن عبد الرمحن بن قاسم, عن اإلمام مالك, تويف سن

 ).٢٩٠ −١/٢٤٩(, رياض النفوس )١/٢٩١(فوات الوفيات : ينظر
الفتـاو , و)٢/٣٥٩(لنفـراوي لعـىل رسـالة ابـن أيب زيـد القـريواين,  الفواكه الدواين: ينظر) ٢(

٤/١٨٢(بن احلاجالاملدخل , و)٤/٢٣٧(بن حجر اهليتمي , الالفقهية الكرب.( 

ا, فاضـالً احلسني بن احلسن بن حل: هو )٣( يم القايض, أبو عبد اهللا احلليمي البخاري, و كان مقـدمً
ا, من تصانيفه  .تويف  سنة ثالث وأربعامئة .شعب اإليامن, وآيات الساعة, وأحوال القيامة: كبريً

 ). ٤/٣٣٣(, طبقات السبكي )١/١٧٨(طبقات ابن قايض شهبة : ينظر

  ).٢/١٤٩(املنهاج يف شعب اإليامن, للحليمي : ينظر) ٤(

 ).٤/١٨٢(, واملدخل البن احلاج )١/٥١٨( حاشية ابن عابدين: ينظر) ٥(
حممود بن أمحد بن موسى, أبو الثناء, قايض القضاة بدر الدين العينـي, أصـله مـن حلـب, : هو )٦(

عمدة القاري يف رشح البخاري, تويف سنة : من تصانيفه. فقيه حنفي, ومؤرخ من كبار املحدثني
 .ئةمخس ومخسني وثامنام

  ).٧/٢٨٦(, شذرات الذهب )٢٠٧(الفوائد البهية ص : ينظر
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عمل حمرم, أو عرض سلعة, وفتح متاع, وال يؤمر هبا أحد عند الغضب خوفًا من أن 
 .)٢(»يف أذكاره, وأقره )١(حيمله الغضب عىل الكفر, نقله النووي

بِ الشيخ خالد, أشار إىل طرف من تاريخ األزهر فقال : وعند رشحه للَقَ
, وهو نسبة إىل األزهر, وهـو اجلـامع »خالد«: نعت: بالرفع: األزهري: قوله«

, ملـا )٤(بناه جوهر القائد. )٣(األزهر, الذي هو أول بيت وضع للناس بالقاهرة
اختط القاهرة, وفرغ من بنائه لسبع خلون من رمضان, وأقيمـت فيـه اجلمعـة 
يف شهر رمضان سنة إحد وستني وثالثامئة, وكـان بنـاء القـاهرة سـنة ثـامن 

                                                           
الـدين أبـو  يالزاهد, شيخ اإلسالم, حمي بن حزام, الفقيه, احلافظ, يحييى بن رشف بن مر: هو )١(

ا بـاملعروف ناهيًـا عـن املنكـر, مـن  , وكان كثري السهر يفيزكريا النوو العبادة والتصنيف, آمرً
 املصنفات املشهورة النافعـة, تـويف منج, ورشح املهذب, وغري ذلك الروضة, واملنها: تصانيفه

 .رجب سنة سبع وسبعني وستامئة يف
 ). ٨/٣٩٥( ي, طبقات السبك)٢/١٥٣(شهبة  طبقات ابن قايض: ينظر

  ).١٠٩, ١٠٨(األذكار للنووي : ينظر) ٢(

لعـاص من املعلوم أن أول بيـت وضـع للنـاس يف مرصـ هـو ذلـك الـذي أسسـه عمـرو بـن ا) ٣(
بالفسطاط, وعرف بتـاج اجلوامـع, وحـديث الشـنواين هنـا عـن أول جـامع شـيد يف القـاهرة 

  .الفاطمية خاصة

باين مدينة القـاهرة واجلـامع األزهـر, , جوهر بن عبد اهللا الرومي الصقيل أبو احلسن القائد: هو )٤(
ثامئة, وسامها املنصورية كان من موايل املعز العبيدي, وكان بناؤه القاهرة سنة ثامين ومخسني وثال

حتى قدم املعز فسامها القاهرة, وفرغ من بناء األزهر يف رمضان سنة إحد وسـتني وثالثامئـة, 
 .تويف سنة إحد وثامنني وثالثامئة

ي بـرد يالبن تغريف تاريخ مرص والقاهرة النجوم الزاهرة , و)١/١١٨(وفيات األعيان : ينظر
 ).١/١٤٨(, واألعالم )٤/٢٨(
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, فجدد فيه أشياء, وعمر فيه عـدة )١(امئة, ثم أتى العزيز بن املعزومخسني وثالث
ثم ذكرتفصيال عـن وصـف اجلـامع والتجديـدات التـي أدخلهـا  −...أماكن

 :إىل أن قال −اخللفاء عليه
ت لعزهتا" كِرَ  .)٢("وهذه شذرة من أخباره ذُ
 :االستدراك عىل الشيخ خالد −١٢

من األمور النحوية واللغويـة,  استدرك الشنواين عىل الشيخ خالد الكثري
ـدَّ اخلَلَـل«وقد جاءت استدراكاته يف معظمهـا مـن بـاب  ـا »فَسُ ـمها مجيعً , يَسِ

اإلنصاف واإلجالل للشيخ خالد; مما ييش باسـتقاللية يف الشخصـية العلميـة 
مع موضوعية يف التعاطي مع املتن املرشوح يُغلِّف ذلك أسلوب علمي رصني 

 . وأدب جمٌّ 
دراكات الشـنواين عـىل الشـيخ خالـد بـني اسـتدراك عـىل وتنوعت است

ا  عبارته, أو استدراك بعض األنواع التي مل يذكرها الشيخ خالد, وقد يذكر اسـتدراكً
ا من وجوه الصواب  .عىل الشيخ ثم يلتمس له وجهً

                                                           
ويل األمـر  ,الباطني صاحب مرص واملغرب والشام ,العبيدي نزار بن املعز باهللا ,العزيز باهللا: هو )١(

 ,ال حيب سفك الـدماء ,ا من الناسوكان حسن اخللق قريبً  ,ا حليامً ا جوادً وكان شجاعً  ,بعد أبيه
 .ئةوثامنني وثالثام تسنة ستويف . له أدب وشعر

شـذرات الـذهب , و)٧/٤٧٧(لكامـل يف التـاريخ ا, و)٣/٣٦(العرب يف خرب مـن غـرب : ينظر
 ).٢/٤٣٠(مرآة اجلنان , )٣/١٢١(

 ).ب٧/ل(الدرر البهية : ينظر) ٢(
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قوله يف أجزاء الكالم عند حديثـه عـن : فمن أمثلة استدراكه عىل عبارته
تركيب االسـمني عـىل وجـه يكـون : والثاين«: يبقول الشيخ خالد عن الرتك
ا عن اآلخر فيه قصور; ألنه يتناول الرتكيـب الـذي يف اجلمـل «: »أحدمها خربً

ا إىل اآلخر لكـان أوىل; ألن : اإلنشائية, ولو قال عىل وجه يكون أحدمها مسندً
اإلسناد إىل الكلمة أعم من اإلخبار عنها; لصدق األول عىل النسب الواقعة يف 

ام خيص بعض األسـامء دون التعبـري بـام اين, فالتعبري بمل اإلنشائية دون الثاجل
 .)١(»يعم مجيعها مع القدرة عليه قصور

... فالذي يقدر فيـه حـرف: قوله«: ويقول يف أقسام املعرب من األفعال
ـا−كالمه يوهم احلرص وليس كذلك, بل منه : إىل آخره مـا حـذف منـه  −أيضً

ا  . )٢(النون ختفيفً
وتكون أفعاالً ناقصة ومعانيها : قوله«: ول يف باب اسم كان وأخواهتاويق
فيه نظر; فإن هذه املعاين التي ذكرها املصنف هلذه األفعـال, إنـام : إىل آخره... خمتلفة

 .)٣(»هي معانيها إذا كانت تامة, ال إذا كانت ناقصة, فليتأمل
ول الشـيخ قوله يف أقسـام املبنـي عنـد قـ: ومن استدراكه بعض األنواع

مـن «: −والذي تقدر فيه حركة البناء نحـو املنـاد املفـرد قبـل النـداء: خالد

                                                           
 ).أ١٤/ل(الدرر البهية  )١(

 ).أا٢٤/ل(السابق  ) ٢(

 ).ب٥٦/ل( سابقال )٣(
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, بتنـوين )١(ال سيبويه يف الـدار: املفرد املبني قبل دخوهلا نحو »ال«اسم : نحوه
 .)٢(»سيبويه

ر إعرابـه قسـامن: قوله«: ويقول يف املعرب من األفعال دَّ قَ بقـي : والذي يُ
óΟ ®: ه السـكون نحـومـا يقـدر فيـ: قسم آخـر وهـو s9 Ç⎯ ä3 tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ...〈 

 .)٣( ]١: البينة[
ا, ومنه قوله يف أنـواع  ا صوابً وقد يستدرك عىل الشيخ وير ملا قال وجهً

فيـه : األول يف االسم املفرد: قوله«: اإلعراب, عند ذكر مواضع الرفع بالضمة
ا لنفسـه إن  كـان األول هـو االسـم نظر; ألنه يوجب أن يكون اليشء إما ظرفً

املفرد, وإما كون األول غري االسم املفرد, وكل منهام باطل; فكان األحسن أن 
أوهلا, ويمكن توجيـه كالمـه : وهو األول, أو: يقول بعد قوله يف االسم املفرد

بأن يكون التقدير األول جييء يف االسم املفرد من جمـيء العـام يف اخلـاص, بمعنـى 
أن ماهية األول الذهنية أعم من االسـم املفـرد, وإن كانـت إيـاه  حتققه فيه; بناءً عىل

رِ ذلك يف نظائره  .)٤(»بحسب اخلارج, فتأمل, وأَجْ
 :األمانة العلمية −١٤

ا يف حاشـية الشـيخ  ـامً واضـحً لَ عْ كانت األمانة العلميـة سـمة بـارزة ومَ
                                                           

  ).٤٠(حاشية حسن العطار عىل رشح األزهرية  )١(

 ).ب٢٣/ل(الدرر البهية  )٢(

 ).أ٢٤/ل(السابق )٣(

 ).ب٢٧أ, ٢٧/ل( سابقال: ينظر )٤(
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ه لنقوله يف األغلب األعم, حيث يذكر صا وِ زْ حب النقل الشنواين, وظهر ذلك يف عَ
 .)١(قال النووي يف رشح مسلم: واسم كتابه, فنراه يقول مثالً 

 .)٢(وقال الشيخ شمس الدين اجلزري يف كتابه اجلامن
 .)٣(ويف هتذيب األزهري
 .)٤(ويف أمايل ابن احلاجب

ا يذكر الكتاب وحده, فيقول  .)٥(قال صاحب الكشاف: وأحيانً
 .وهكذا عىل طول الكتاب. )٦(قال يف املغني

 : ومنها, ال أنه يؤخذ عليه يف هذا الشأن مالحظإ
وذلـك , نقله لعدد من النصوص دون اإلشارة إىل مصـادرها أو قائليهـا −١  

وهو رأي , وقال مجاعة , وقال بعضهم , قِيل: مثل استخدامه املتكرر لعبارات
 .ونحوها... بعض النحاة 

ينسـب القـول إىل  إذ −أحيانـاً  –عدم الدقة يف تعيـني صـاحب القـول  −٢      
الكتاب دون ذكرٍ السمه الكامل أو حتديدٍ لصاحبه مع وجود أكثر مـن كتـاب 

                                                           
 ).ب٥/ل(السابق : ينظر )١(

 ).ب٧/ل(السابق : ينظر )٢(

 ).ب١١/ل(السابق : ينظر )٣(

 ).أ١٥/ل(السابق : ينظر )٤(

 ).أ٧/ل(السابق : ينظر )٥(

 ).أ١٠/ل(السابق : ينظر )٦(
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قال صاحب : بنفس االسم ألكثر من مؤلف; مما قد يوقع يف اللبس; كأن يقول
 .وقال يف املغني, البسيط

  والســيوطي دون الترصــيح , وابــن هشــام, نقلــه املتكــرر عــن املــرادي −٣    
  ويف املحــذوف , إننــي: "إينِ "أصــل ": ومــن ذلــك قولــهأو اإلشــارة لــذلك; 

 "فذهب ابـن مالـك":وكل ما أورده من قوله, ثم أورد اخلالف. "منه خالف
  توضـــيح "بنصـــه عنـــد املـــرادي يف  "إذا خففـــت "إن"مـــع  ":إىل قولـــه
 . )١("املقاصد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ).١/١٥٩(توضيح املقاصد ) ١(



@ @
   

 
 
 
 

  الفصل الثاني
  آراؤه واختياراته النحوية

 .األسمــاء: أوالً 
 .رباتاملع −
 .املرفوعات −
 . املنصوبات −
 .املجرورات −
 .التوابع −
 .األفعــال: ثانيًا
 .احلـــروف: ثالثًا
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  األمساء:  أوالً 
 :اتــــــــــاملعرب) أ(

  إعراب األمساء الستة
, ما ذكـره مـن أن ...واألسامء الستة ترفع بالواو إىل آخره: قوله«: قال الشنواين

وف, وأهنا نائبة عن احلركات هو املشهور كام تقـدم, األسامء الستة معربة باحلر
وهــو مــذهب قطــرب والزيــادي والزجــاجي مــن البرصــيني, وهشــام مــن 

 .)١(»الكوفيني
أبوك, وأخـوك, ومحـوك, : اختلف النحاة يف إعراب األسامء الستة وهي
 :    وفوك, وذو مال, وهنوك, عىل اثني عرش مذهبًا

 :املذهب األول
آخر األسامء الستة هي حروف اإلعـراب, وأهنـا قـد أن احلروف التي يف 

, )٢(نابت عن احلركات, وإليه ذهب الشنواين, وهو مذهب قطرب, والزيـادي

                                                           
 ).ب٤٣أ, ٤٣(الدرر البهية ) ١(

. يم بن سفيان بن سليامن بن زياد بن أبيه, أبو إسحاق الزيادي, كان نحويا لغويا راويةإبراه: هو) ٢(
أيب عبيدة واألصمعي, وكان يشبَّه به يف معرفة الشـعر : رو عن. قرأ عىل سيبويه كتابه ومل يتمه
عابة ا ذا دُ . ويهالنقط والشكل, واألمثال, ورشح نُكَت سـيب: من تصانيفه. ومعانيه, وكان شاعرً
 .تويف سنة تسع وأربعني ومائتني

 ).١/٤١٤(, وبغية الوعاة )١٦١ −١/١٥٨(معجم األدباء : ينظر
  



@ @
   
, وابن مالـك يف )١(والزجاجي, وابن جني, واألخفش يف أحد قوليه, وابن األنباري

 .)٣(من الكوفيني يف أحد قوليه )٢(األلفية, وهشام
 :املذهب الثاين

حركات مقدرة عـىل الـواو واأللـف واليـاء; فـالرفع بضـمة أهنا معربة ب
مقدرة عىل الواو, والنصب بفتحة مقدرة عىل األلف, واجلر بكرسة مقدرة عىل 

, )٥(وإليـه ذهـب سـيبويه, وأبـو عـيل الفـاريس, ومجهـور البرصـيني. )٤(الياء

                                                           
عبــد الــرمحن بــن حممــد األنصــاري, أبــو الربكــات, كــامل الــدين األنبــاري, مــن علــامء : هــو) ١(

ا ا عفيفً , نزهة األلباب يف طبقـات األدبـاء: من تصانيفه.اللغةواألدب وتاريخ الرجال,كان زاهدً
تويف . واإلغراب يف جدل اإلعراب, وأرسار العربية, وملُع األدلة, واإلنصاف يف مسائل اخلالف

 .ببغداد سنة سبعٍ وسبعني ومخسامئة
 ).٨/٣٦٨(, ومرآة الزمان )١/٢٦٢(, وفوات الوفيات )١/٢٧٩(وفيات األعيان : ينظر

د أبـرز أصـحاب الكسـائي, لـه هشام بن معاوية الرضير, أبو عبد اهللا النحوي الكويف, أح: هو) ٢(
 إليه تـويف سـنة تسـع . خمترص النحـو, واحلـدود, والقيـاس: من تصانيفه. مقالة يف النحو تُعزَ

 .ومائتني
 ).٢/٣٢٨(بغية الوعاة : ينظر

, واإلنصـاف يف مسـائل )٤٣(, وأرسار العربية, البن األنباري ص )١٨(اللمع البن جني ص  )٣(
, )١/٧٧(, ورشح الـريض عـىل الكافيـة )١٥٠(و للـوراق , وعلل النح)١/١٧(اخلالف, له 

 ).١/٧٧(, ورشح األشموين )١/١٢٤(, ومهع اهلوامع )١/٢٩(واملساعد 

 ).١/٧٧(, ورشح الريض عىل الكافية )٤٤, ١/٤٣(رشح ابن عقيل ) ٤(
, ورشح الريض عىل )١/٤٣(, ورشح التسهيل, البن مالك )٣/٣٥٩(الكتاب, لسيبويه : ينظر) ٥(

 ).١/١٢٤(, ومهع اهلوامع )٩٠(, واللباب للعكربي )١/٦٦(ة الكافي
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 .)١(ورجحه ابن عقيل واختاره ابن مالك يف التسهيل
 بـاءحلركة ال واوفأتبعت حركة ال ,كوُ بَ فأصله أَ  ,كوبُ قام أَ  :إذا قلت: قالوا
 :وإذا قلـت. ثم استثقلت الضمة عـىل الـواو فحـذفت ,كَ وُ بُ أَ  :فقيلفضمت, 

ـ; انفتح مـا قبلهـاوحتركت الواو  ,كوَ بَ أَ  :فأصله ,اكبَ رأيت أَ  وإذا  .افقلبـت ألفً
 :او فصارثم أتبعت حركة الباء حلركة الو ,كوِ بَ أَ بِ  :فأصله ,يكبِ مررت بأَ  :قلت

فسكنت وقبلها كرسة فانقلبـت  ,فاستثقلت الكرسة عىل الواو فحذفت ,كوِ بِ أَ بِ 
 .)٢(ياء

 :املذهب الثالث
الواو واأللـف واليـاء عـن إشـباع نشأت وإنام  ,أن الباء حرف اإلعراب

 .)٣(وإليه ذهب أبو عثامن املازين والزجاج. احلركات
 :املذهب الرابع

 :, أيوهي منقولة من احلـروف ,احلروف معربة باحلركات التي قبلأهنا 
وإذا كانت منصوبة ففيها قلـب بـال  ,أهنا إذا كانت مرفوعة ففيها نقل بال قلب

                                                           
, واملسـاعد عـىل )٧١٤(, وتذكرة النحاة أليب حيـان  )١/٤٣(رشح التسهيل البن مالك : ينظر) ١(

 ).١/٢٩(تسهيل الفوائد 
 )١/١٢٦(مهع اهلوامع و ,)١/٦٨(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٢(
, ورشح مجــل )٤٦(, وأرسار العربيــة )١/٣٠٦(بــن فــالح املغنــي يف النحــو ملنصــور : ينظــر) ٣(

, )٩٢(, واللبـاب )١/٤٣(, ورشح التسهيل البـن مالـك )١/١١٩(الزجاجي البن عصفور 
 ).١/١٢٦(, ومهع اهلوامع )١/٧٨(ورشح الريض عىل الكافية 
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بـن عيسـى  ذهـب عـيلإليـه و. )١(وإذا كانت جمرورة ففيها نقـل وقلـب ,نقل
 .)٢(يالربع

 :املذهب اخلامس
ات وليست منقولة بل هي احلرك ,أهنا معربة باحلركات التي قبل احلروف

فثبتت الواو يف الرفع ألجل الضـمة وانقلبـت  ,التي كانت فيها قبل أن تضاف
ــ ــة وألفً ــل الكرس ــاء ألج ــةي ــل الفتح ــب . )٣(ا ألج ــه ذه ــموإلي    )٤(األعل

 .)٥(وابن أيب العافية
                                                           

, )٤٤(, وأرسار العربيـة, لـه )١/١٧(, واإلنصاف لألنباري )١/٣٠٥(املغني يف النحو : ينظر) ١(
 ).٩٠(, واللباب )١/٥٢(ورشح املفصل البن يعيش 

عيل بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي, أبو احلسن, أحد أئمة النحويني وحذاقهم جيـد : هو) ٢(
أخذ عن السريايف, والزم الفاريس عرش سنني, وكـان حيفـظ الكثـري مـن أشـعار . الفهم والنظر

 . العرب
 ).١٨٢, ٢/١٨١(بغية الوعاة , و)٨٥ − ١٤/٧٨(معجم األدباء : ينظر

 ).١/١٢٧(واهلمع , )١/٦٦(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٣(

يوسف بن سليامن بن عيسى النحوي الشنتمري, املعـروف بـاألعلم, كـان عاملًـا بالعربيـة : هو) ٤(
ا بإتقاهنـا, رحـل إىل قرطبـة , واللغة ومعاين األشعار, حافظًا هلـا, حسـن الضـبط هلـا, مشـهورً

 .إليه الرحلة يف زمانه, تويف سنة ست وسبعني وأربعامئةوصارت 
 ).٢/٣٥٦(بغية الوعاة : ينظر

كـان . اإللبريي األصـل, حممد بن عبد الرمحن بن عبد العزيز بن أيب العافية األزدي أبو بكر: هو) ٥(
ا جليالً  ـا بالعربيـة واللغـة, فقيهً ني تـويف بغرناطـة سـنة ثـالث وثامنـ. أديبًا بـارع األدب, عارفً
 .ومخسامئة

 ).١٥٥, ١/١٥٤(بغية الوعاة : ينظر
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 :املذهب السادس
وهي أبوك وأخوك ومحوك وهنوك وفوك وذو  −أن األسامء الستة املعتلة 

والفـراء, وهـو مـذهب  )١(الكسـائيذهـب يـه وإل. معربة من مكـانني − مال
 .)٢(الكوفيني

 :املذهب السابع
وبعـدم ذلـك حالـة  ,أهنا معربة بالتغري واالنقالب حالة النصـب واجلـر

 .)٣(ياجلرموإليه ذهب . الرفع
 :املذهب الثامن

وأن أباك وأخاك ومحـاك  ,أن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة يف احلروف
 .)٥(يوالرند السهييلوإليه ذهب . )٤(وهناك معربة باحلروف

                                                           

عيل بن محزة بن عبد اهللا األسدي بالوالء, أبو احلسن الكويف, املعروف بالكسائي, صـاحب : هو )١(
معاين القـرآن, واملصـادر, واحلـروف, : من تصانيفه. جموِ ِد لغوي نحوي شاعر. القراءة املعتربة

 . هـ ةتويف سنة تسع وثامنني ومائ. والقراءات
 ).٧/٨٤(, ومعجم املؤلفني )١١/٤٠٣(تاريخ بغداد : ينظر

, )١/١٧(, واإلنصـاف لألنبـاري )٤٤(, وأرسار العربية لألنباري )٢/١٥٥(املقتضب : ينظر) ٢(
, واهلمع للسـيوطي )١/٧٧(, ورشح الريض عىل الكافية )١/٥٢(ورشح املفصل البن يعيش 

 ).٩٣(, واللباب )١٢١ ,١٢٠/ ١(, ورشح اجلمل البن عصفور )١/١٢٨(

ورشح الــريض عــىل الكافيــة , )٩٢(, واللبــاب للعكــربي )١/٣٠٧(املغنــي يف النحــو : ينظــر) ٣(
)١/٧٧.( 

 ).١/١٢٦(مهع اهلوامع : ينظر) ٤(
. السـهييل  تالمـذة كبـار من كان, مالقة نزيل ,األزدي عيل أبو ,عيل بن املجيد عبد بن عمر: هو )٥(

 ,مكانـه والتـدريس هبـا لإلقـراء مالقة أهل دعاه السهييل تويف ملا ,ربيةالعو بالقراءات اعاملً  كان
= 
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 :املذهب التاسع
أن أباك, وأخاك, ومحاك معربة بحركات مقدرة يف احلـروف, وأن فـاك, 

وهـذا املـذهب ذكـره . )١(وهـو عكـس الـرأي السـابق. وذا مال معربان باحلروف
 .السيوطي يف مهع اهلوامع نقالً عن بعض النحاة ومل يسمهم

 :املذهب العارش
ولكنها دالئـل اإلعـراب كـالواو واأللـف  ,حروف إعرابأهنا ليست ب

يف األخفـش ذهـب , وإليـه )٢(وليسـت بـالم الفعـل ,والياء يف التثنية واجلمع
عنه, ونسبه ابن فالح اليمني إىل الزيادي, ومل أر غريه ينسـبه إليـه, القول الثاين 

: يف مدلول قـول األخفـش واختلف. فلعله قد اختار املذهبني األول والعارش
املعنـى أهنـا معربـة  :)٣(قال الزجاج والسـريايفف: عىل قولني »دالئل اإلعراب«

                                                           
=  

 يف تـويف. للزجـاجي اجلمل عىل احسنً  اكتابً  وألف ,موته حني إىل يفارقها ومل ,ذلك إىل فأجاهبم
 .سنة ست عرشة وستامئة اآلخر ربيع
 ).٢/٢٢٠(, وبغية الوعاة )١/٣٩٨(معرفة القراء الكبار : ينظر

 ).١/١٣٠(اهلوامع  مهع: ينظر) ١(
, )٩١(, واللبـاب )١/٥٢(, ورشح املفصـل البـن يعـيش )١/٣٠٤(املغنـي يف النحـو : ينظر) ٢(

 ).١/٧٨(ورشح الريض عىل الكافية 

مـن بـالد (أصله من سرياف . نحوي, عامل باألدب ,احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان السريايف: هو )٣(
اإلقنـاع يف : مـن تصـانيفه .اهــ, وكـان معتزليـامئـة سنة ثامن وستني وثالث, وتويف فيها )فارس

كتـاب أخبـار النحـويني البرصـيني, وصـنعة الشـعر, ورشح وه بعده ابنه يوسف, لالنحو, أكم
 .سيبويه, وغريها

 ).١/١٣٠(وفيات األعيان , و)٧/٣٤١(تاريخ بغداد : ينظر
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ومنع من ظهورهـا كـون  ,بحركات مقدرة يف احلروف التي قبل حروف العلة
 .)١(من جنسها حروف العلة تطلب حركاتٍ 

واإلعراب فيهـا ال ظـاهر  ,أهنا حروف إعراب :معناه :وقال ابن الرساج
 .)٢(ئل إعراب هبذا التقديرفهي دال ,ردَّ قَ وال مُ 

ــ  أحــد عرشــاملــذاهب هبــذا  فتصــري; هــذان القــوالن مــذهبني دَّ وقــد عُ
 .)٣(مذهبًا

 :املذهب الثاين عرش
ويف اجلر بالنقل والبـدل  ,ويف النصب بالبدل ,أهنا معربة يف الرفع بالنقل

 :صل يفواأل. خاءللحركة الواو فأتبعت  ,كوُ خَ جاء أَ  :»وكخُ جاء أَ « :فاألصل يف. امعً 
 .افأبدلت الواو ألفً  ,كوَ خَ رأيت أَ  :»اكخَ رأيت أَ «

 ,خـاءللحركـة الـواو أتبعـت  ,كَ وِ خَ بـأَ  :»يـكخِ مررت بأَ « :واألصل يف
, )٤(حكـاه ابـن أيب الربيـعوهذا املذهب . النكسار ما قبلها ;فانقلبت الواو ياءً 

                                                           
 ).١/١٢٦(مهع اهلوامع : ينظر) ١(
, ورشح الـريض عـىل الكافيـة ) ٧١٤(, وتذكرة النحـاة, ص )١/٣٠٧(املغني يف النحو : ينظر) ٢(

)١/٧٩.( 

 ).١/١٢٦(مهع اهلوامع ) ٣(
أبو احلسني بن أيب الربيع القريش اإلشـبييل, قـرأ النحـو عـىل , عبيد اهللا بن أمحد بن عبيد اهللا: هو )٤(

ح يف رشح كتاب سيبويه, ورشح اجلمـل, واإلفصـا: من تصانيفه. وكان املرجع بعده. الشلوبني
 .رشح اإليضاح, تويف سنة ثامن وثامنني وستامئة هـ

 ).٢/١٢٥(, وبغية الوعاة )١/٤٨٤(غاية النهاية : ينظر
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 .)١(ملذهب الرابع إال يف النصبوهو شبيه با
 :األدلة

 :ولأدلة املذهب األ
عربة بـاحلروف, وأن هـذه احلـروف  استدل القائلون بأن األسامء الستة مُ

 : بأمور, منها –التي هي يف آخرها قد نابت عن احلركات 
قــد حصــلت  −وهــي بيــان مقتىضــ العامــل −أن فائــدة اإلعــراب  −١

 ., وما ال حيتاج إىل تأويل أوىل مما حيتاج إليه)٢(باحلروف
كات املقدرة هي عالمات اإلعراب, وإلغاء أنه ال فائدة يف جعل احلر −٢

 .)٣(احلروف وهي أظهر وأوىف بالداللة املطلوبة
أهنا أشبهت التثنية واجلمع يف التكثري; لتوقف معانيها عىل اإلضـافة,  −٣

ا عليهام  .)٤(فأعربت باحلروف قياسً
 :أدلة املذهب الثاين

اب األسـامء استدل مجهور البرصيني عىل صحة ما ذهبوا إليه, من أن إعر
بِع فيها مـا قبـل  الستة يكون بحركات مقدرة عىل الواو واأللف والياء, وأهنا أُتْ

                                                           
 ).١/١٢٦(مهع اهلوامع ) ١(
, وحاشـية )١/٧٤(, وحاشية الصبان عىل األشموين )١/٤٣(رشح التسهيل البن مالك : ينظر) ٢(

 ).١/٣٦(اخلرضي عىل ابن عقيل 
 ).١/١٢٦(, ومهع اهلوامع )١/٤٣(يل البن مالك, رشح التسه: ينظر) ٣(
 ).١/٣٠٢(املغني يف النحو : ينظر) ٤(
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 :بأمور, منها −اآلخر لآلخر
رة, : أن األصل يف اإلعراب أن يكون بحركات −١ قـدَّ إمـا ظـاهرة, أو مُ

فإذا أمكن التقدير مع وجود النظري مل يعـدل عنـه إىل الفـرع, وهـو اإلعـراب 
قدرة; إال أنه قد امتنع ظهـور باحلروف, وقد  أمكن جعل اإلعراب بحركات مُ

احلركة; لثقلها عىل حروف العلة, وذلك كام يف املنقـوص واملقصـور; فلـذلك 
 .)١(جيب القول بأهنا معربة باحلركات املقدرة

فكانـت يف اإلضـافة  باحلركـات;أن هذه األسامء معربـة يف اإلفـراد  −٢
 .)٢(كغريها من األسامء ;كذلك
ا اختلـت الكلمـة بحـذفها كـام ال ا ملََ أن هذه احلروف لو كانت إعرابً  −٣

 .)٣(ختتل الكلمة الصحيحة بحذف اإلعراب
لكانـت  ,أن هذه األسامء لو خرجت عىل أصـلها مـن قلبهـا ألفـات −٤

 .)٤(دت يف اإلضافةا رُ فكذلك ملَّ  ;حروف إعراب واحلركة مقدرة فيها
الكلمة, وهذه احلروف إمـا الم أن دليل اإلعراب ال يكون من نفس  −٥

 .)٥(الكلمة أو عينها, وبعض الكلمة ال يدل عىل املعنى العارض فيها

                                                           
 ).١/٣٦(, وحاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل )١/١٢٧(مهع اهلوامع : ينظر) ١(
 ).١/٤٣(رشح التسهيل, البن مالك : ينظر) ٢(
 ).٩١(اللباب : ينظر) ٣(
 ).الصفحة نفسها(السابق : ينظر )٤(

 ).١/٣٠٣(املغني يف النحو : ينظر )٥(
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 :أدلة املذهب الثالث
اســتدل أبــو عــثامن املــازين ومــن وافقــه عــىل أن األســامء الســتة معربــة 

 −باحلركات التي قبل احلروف, وأن احلروف جاءت من إشباع هذه احلركات 
كـام ختتلـف  ,ها احلركات يف حالة الرفع والنصـب واجلـرالباء ختتلف علي بأن

عـىل أن البـاء حـرف هذا ل فدَّ  ;حركات اإلعراب عىل سائر حروف اإلعراب
 حركاتُ  −التي هي الضمة والفتحة والكرسة  − وأن هذه احلركات ,اإلعراب
فنشأت عنها هـذه احلـروف التـي هـي الـواو واأللـف  تْ عَ بِ شْ وإنام أُ  ,إعراب
ستشهدوا عىل رأهيم بورود اإلشباع يف كالم العرب بكثرة, فقد ورد وا. والياء

إشباع الضمة لتتولد عنها الواو, وإشباع الفتحة لتتولد عنها األلـف, وإشـباع 
 :)١(كرسة لتتولد عنها الياءال

 :إشباع الضمة: أوالً 
 :)٢(بن هرمةاقال 

ــــــا تِن فُّ لَ ــــــا يف تَ نّ ــــــمُ أَ علَ ــومَ ال اهللاَُ يَ رُ يَ ــوَ ــا صُ ــراقِ إِىل أَحبابِن  )٣( فِ
                                                           

, ورشح املفصـل البـن )٢٢ − ١/١٧(, واإلنصاف لألنباري )١/٣٠٦(املغني يف النحو : ينظر) ١(
 ).١/٧٨(, ورشح الريض عىل الكافية )١/٥٢(البن يعيش 

شـاعر غـزل مـن : إبراهيم بن عيل بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناين القريش, أبو إسحاق: هو) ٢(
 .ئةارضمي الدولتني األموية والعباسية, تويف سنة ست وسبعني وممن سكان املدينة, من خم

 . )٢/٢٣٤(هتذيب ابن عساكر و, )١/٢٠٤(خزانة األدب و, )٦/١٢٧(تاريخ بغداد : ينظر

ور) ٣( له: صُ , فعْ ا, إذا مال, ومعناه: مجع أصور, وهو وصفٌ ر صورً ر يصوَ  .املائل العني: صوِ
 ).صور(لسان العرب : ينظر
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ــي اهلــو برصــ ــثام يثن ــي حي  )١(مــن حيــثام ســلكوا أدنــو فــأنظور يوأنن
 .فنشأت الواو ,فأشبع الضم ,فأنظر :أراد

 :إشباع الفتحة: ثانيًا
بَةقال  ؤْ  :)٢(رُ

ــــقِ        لِّ ــــبَتْ فَطَ ضِ ــــوزُ غَ جُ ـــــــــقِ  إِذا العَ َلَّ ال متَ ـــــــــاها وَ ضّ ال تَرَ  )٣(وَ
اال و :أراد هَ  .ترضَّ

 :وقال اآلخر

ـــ إذْ  أقـــولُ  ـــلْ عـــىل الكَ تْرَّخَ ـــاقَ يـــا نَ  الِكَ َـــا مـــا جُ تَ  )٤(الِ لـــت مـــن جمَ

                                                           

ة يف ملحق ديوانه البيتا) ١( مَ رَ , )٦٥(, وبال نسبة يف أرسار العربية )٢٣٩(ن من البسيط, ومها البن هَ
 ).٢/٢٩(, واألشباه والنظائر )١/٢٤(واإلنصاف 

اف رؤبة بن عبد اهللا العجاج التميمي السعدي, راجز مـن الفصـحاء املشـهورين, : هو )٢( أبو اجلحَّ
أخذ عنه أعيان أهل اللغة, وكانوا حيتجون بشـعره, من خمرضمي الدولتني األموية والعباسية, و
 . وتويف سنة مخس وأربعني ومائة من اهلجرة

, والبدايـة )١/١٨٧(, ووفيـات األعيـان )٧٦٧ – ٢/٧٦١(طبقـات فحـول الشـعراء : ينظر
 ).١/٤٣(, وخزانة األدب )١٠/٩٦(والنهاية 

, ٨/٣٥٩(, وخزانة األدب )١/٢٣٦(, واملقاصد النحوية )١٧٩(الرجز لرؤبة يف ملحق ديوانه )٣(
, )١/٣٠٧(, واخلصائص )٧٨(وبال نسبة يف رس صناعة اإلعراب , )١/١٦٦(والدرر  ,)٣٦٠

ــافية )١٠/١٠٦(, ورشح املفصــل )٢٦(واإلنصــاف  ــواهد الش ــان )٤٠٩(, ورشح ش , ولس
 ). ٢/١٢٩(واألشباه والنظائر , )٣/١٦٦٤) (ريض(العرب 

) ٥/٣٩٢١(, ولسـان العـرب )٢٥(واإلنصـاف , )١/١٦٦(الرجز بـال نسـبة يف املحتسـب    )٤(
 ).٢/٤٨٥(, ورشح األشموين )١٢(, ورصف املباين )١٧٨(,  واجلنى الداين )كلل(



@ @
   

 .لكَ لْ الكَ  :أراد
 :إشباع الكرسة: ثالثًا

  :)١(فرزدققال ال

ــنْ تَ  ــداها احلَ  يفِ ــي ــىصَ ــاجِ لِّ يف كُ ــنَ  ةٍرَه ــدراهيمِ  يَ فْ ــادُ ال ــ تنق  )٢(يفِ ارِ يَ الصَّ
وحيتمـل أن  .فأشـبع الكرسـة فنشـأت اليـاء ,رفالدراهم والصيا :أراد

 .االحتاملوال حيتمل الصياريف هذا  ,»درهام«يكون الدراهيم مجع 
 ;وإشباع احلركات حتى تنشأ عنها هذه احلروف كثـري يف كالمهـم: قالوا

 .فكذلك هاهنا

                                                           
مهام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي, أبو فراس, الشهري بـالفرزدق الشـاعر, مـن : هو) ١(

شعر الفرزدق لذهب ثلـث لغـة  لوال: النبالء, من أهل البرصة, عظيم األثر يف اللغة, كان يقال
تويف . ولقب بالفرزدق; جلهامة وجهه وغلظه! ولوال شعره لذهب نصف أخبار الناس! العرب

 . يف بادية البرصة سنة عرشٍ ومائة هـ, وقد قارب املائة, وأخباره كثرية
, وخزانـة األدب للبغـدادي )٢/١٩٦(, ووفيات األعيان )٤٩ − ١/٤٣(أمايل املرتىض : ينظر

 ).١/١٩٥(, ومفتاح السعادة )١/١٠٥(
, واملقاصــد )١/٢٧(,  اإلنصــاف )١/٢٨(البيــت مــن البســيط, وهــو للفــرزدق يف الكتــاب   )٢(

, ومل أقع عليـه )درهم(, وتاج العروس )٤٢٦−٤/٤٢٤(, وخزانة األدب )٣/٥٢١(النحوية 
عـراب , ورس صـناعة اإل)٧٤١(ومجهـرة اللغـة , )٢/٢٥٨(يف ديوانه, وبال نسبة يف املقتضب 

ـــة )٢/٧٦٩( ـــرب )٤٥(, وأرسار العربي ) ســـحج(, و)١/٦٨٣) (قطـــرب(, ولســـان الع
ــد(, و)٢/٢٩٥( ــنع(, و)٣/٤٢٥) (نق ــم(, و)٨/٢١١) (ص ــي(, و)١٢/١٩٩) (دره ) نف
 ).١٤٧٧(, ورشح ديوان احلامسة, للمرزوقي )١٦٩(وختليص الشواهد  ,)١٥/٣٣٨(
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 :  أدلة املذهب الرابع
ا كانـت إذ األسـامء السـتة أن استدل الربعيُّ عىل صحة ما ذهب إليه, من

 ,فيها قلب بال نقليكون وإذا كانت منصوبة  ,فيها نقل بال قلبيكون مرفوعة 
األصل : بأصل هذه الكلامت فقال −فيها نقل وقلب يكون وإذا كانت جمرورة 

فحـذفت ونقلـت  ;فاستثقلت الضمة عىل الواو ,هُ وُ بَ هذا أَ  :وهُ بُ هذا أَ  :يف قولك
 .كان فيه نقل بال قلبف .وبقيت الواو عىل حاهلا ,ما قبلهاإىل 

وانفـتح مـا  ,فتحركت الـواو ,هُ وَ بَ رأيت أَ  :اهُ بَ رأيت أَ  :واألصل يف قولك
 .فكان فيه قلب بال نقل .افانقلبت ألفً  ;قبلها

فاستثقلت الكرسة عىل  ,كَ وِ بَ أَ مررت بِ  :يكَ بِ مررت بأَ  :واألصل يف قولك
فكـان  .انكسار ما قبلهالسكوهنا و ;فقلبت الواو ياءً  ,فنقلت إىل ما قبلها ;الواو

 .)١(بلفيه نقل وق
 :أدلة املذهب اخلامس

مل أجد فيام اطِّلعت عليه من املؤلفات النحوية التـي تناولـت هـذه املسـالة مـن 
 .تعرض لذكر أدلة ما ذهب إليه كل من األعلم وابن أيب العافية

 : أدلة املذهب السادس
األسـامء السـتة  عىل صحة ما ذهبـوا إليـه, مـن أن الكوفيوناستدل  −١

أمجعنا عىل أن هذه احلركات التـي هـي الضـمة  :بأن قالوا −معربة من مكانني 
                                                           

 ).١/١٢٤(, ومهع اهلوامع )١/٧٨(رشح الريض عىل الكافية ) ١(
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هـذا  :نحو قولك ,ا هلذه األسامء يف حال اإلفرادوالفتحة والكرسة تكون إعرابً 
 .وما أشبه ذلك ,لك ومررت بأبٍ  ,ا لكورأيت أبً  ,لك أبٌ 

 ,فـأوقعوه عـىل البـاء ,فاستثقلوا اإلعراب عىل الـواو ,وٌ بُ أَ  :واألصل فيه
فكانت الضمة عالمة للرفع والفتحة عالمة للنصب والكرسة  ;وأسقطوا الواو
ويف  ,رأيت أبـاك :ويف النصب ,وكبُ هذا أَ  :فإذا قلت يف اإلضافة. عالمة للجر

كانـت الضـمة والفتحـة  −واإلضافة طارئة عىل اإلفـراد  ,مررت بأبيك :اجلر
ـ ;يف حـال اإلفـرادعىل ما كانت عليه  والكرسة باقيةً  ا ألن احلركـة التـي تكـون إعرابً

 .ا له يف حال اإلضافةللمفرد يف حال اإلفراد هي بعينها تكون إعرابً 
 ,ومـررت بغـالمٍ  ,اورأيت غالمً  ,هذا غالمٌ  :والدليل عىل ذلك أنه يقال 
ـ ,كهذا غالمُ  :ضيف قيلفإذا أ ـ ,كورأيـت غالمَ فتظـل  ,كومـررت بغالمِ

ـرابً التي كانت إعاحلركات  ا لـه يف حـال ا له يف حال اإلفراد هـي بعينهـا إعرابً
 .)١(فكذلك هاهنا ;اإلضافة
تغري احلركات عىل الباء يف حال ب إليه اهبوذما عىل صحة  كام استدلوا −٢

; الواو واأللف والياء بعد هذه احلركات ومثلها: قالوا . الرفع والنصب واجلر
بـدليل أهنـا تتغـري يف حـال الرفـع  ;اجتري جمر احلركات يف كوهنا إعرابً  فإهنا

والفتحـة واأللـف  ,للرفـع ل عىل أن الضمة والواو عالمةٌ فدَّ  ;والنصب واجلر
األسـامء  عـىل أنمـا سـبق ل فدَّ  ;للجر والكرسة والياء عالمةٌ  ,للنصب عالمةٌ 
 .من مكانني ةمعرب الستة

                                                           
, ورشح )١/٤٣(رشح التسـهيل البـن مالـك   ).١/١٩(اإلنصاف يف مسـائل اخلـالف : ينظر) ١(

 ).٧١٤(, وتذكرة النحاة )٧٨, ١/٧٧(الريض عىل الكافية 
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امء الستة بت هذه األسرِ عْ إنام أُ  :وعلل الكوفيون ما ذهبوا إليه بقوهلم −٣
 ;وليزيدوا باإلعراب يف اإليضاح والبيـان ,ا هلاتكثريً  ;من مكانني لقلة حروفها

 .)١(فوجب أن تكون معربة من مكانني
أدلة املذاهب األخر: 

مل يتعرض النحاة فيام اطَّلعت عليه مـن مصـادر إىل ذكـر أدلـة املـذاهب 
األخر. 
 :املناقشة

 :مناقشة أدلة املذهب األول: أوالً   
وقش ما أيَّد به أصحاب الـرأي األول مـذهبهم بـأن الـواو يف األسـامء ن

إن : الستة ثابتة قبل دخول العامـل, واإلعـراب زائـد عـىل الكلمـة, فقـولكم
ذي «, و»فيـك«احلروف عالمات إعراب يقتيض أهنا زائـدة, ويـؤدي إىل بقـاء 

عىل حـرف واحـد وصـالً وابتـداءً ومهـا معربـان, وذلـك ال يوجـد إال  »مال
ا  .)٢(شذوذً

بأنه وإن كانت احلروف أصلية ومن بنيـة الكلمـة, إال أن هـذه : وأُجيب
الكلامت صاحلة لذلك, وهذا بالقياس عىل املثنـى واجلمـع; إذ تكـون عالمـة 
اإلعراب من بنيتها, فكان إعراهبم لألسامء السـتة بـاحلروف توطئـة إلعـراب 

                                                           
  ).١/٢٠(اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ١(

 ).١/١٣٦(, ومهع اهلوامع )٩٣(, واللباب, ص )١/٧٨(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٢(
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ا ه باحلروف أيضً  .)١(املثنى واملجموع عىل حدِّ
 .أهنم أرادوا أن يعربوا املثنى: −كام يقول األشموين−ذلك وسبب 

واملجموع باألحرف; للفرق بينهام وبني املفرد, فأعربوا بعـض املفـردات 
هبا; ليأنس هبا الطبع, فإذا انتقل اإلعراب هبا إىل املثنى واملجموع مل ينفـر منـه; 

 .لسابق األلفة
 :لفظًا, ومعنىوإنام اختريت هذه األسامء; ألهنا تشبه املثنى 

فألهنا ال تستعمل كذلك إال مضافة, واملضاف مع املضاف إليه  :أما لفظًا
 .اثنان

ا, واألخ : فالستلزام كل واحد منها آخر :وأما معنى فاألب مسـتلزم ابنـً
ا, وكذا البواقي  .)٢(يستلزم أخً

 :مناقشة املذهب الثاين: ثانيًا
ـا, فً وأن يف اإلعـراب عـىل  نوقش ما ذهب إليه البرصـيون بـأن فيـه تكلَّ

ا بالظــاهر, وحتصــيالً لفائــدة اإلعــراب, وهــي بيــان مقتىضــ  احلــروف أخــذً
 .)٣(العامل

                                                           
, وحاشـية اخلرضـي )١/٣٠٢(, واملغني يف النحـو )١/٤٣(رشح التسهيل, البن مالك : نظري) ١(

 ).١/٣٦(عىل رشح ابن عقيل 

 ).١/٧٩(رشح األشموين , )٥٩(, وأرسار العربية ص : ينظر) ٢(
 ).١/٣٦(حاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل : ينظر) ٣(
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بـأن تقـدير اإلعـراب عـىل حركـات إنـام ينبـع مـن رغبـة : وجياب عنه
البرصيني يف تصحيح األقيسة والقوانني النحوية, وإجـراء البـاب عـىل وتـرية 

صـل يف اإلعـراب, وهـو أن يكـون واحدة, كام أن هذا التقدير حيافظ عـىل األ
 .باحلركات إما ظاهرة أو مقدرة

 :مناقشة املذهب الثالث
نوقش ما استدل به املازين ومن وافقه عىل كـون احلـروف التـي يف آخـر 

 :بأمور, منها −األسامء الستة نامجة عن اإلشباع 
 ,األبيـاتجاء يف أن إشباع احلركات إنام يكون يف رضورة الشعر كام  −١
 اإلمجـاع, وقد نقل ابن األنبـاري )١(الكالم فال جيوز ذلك اختياريف حال  وأما

هـذا أبـوك  :االختيـارول يف حـال تقـوهاهنا باإلمجـاع : ثم قال ,)٢(عىل ذلك
ل عىل أهنـا ليسـت لإلشـباع فدَّ ; وكذلك سائرها ,ورأيت أباك ومررت بأبيك

 .وأن احلركات ليست لإلعراب ,عن احلركات
 .)٣(عىل حرف واحد »ذي مال«و »فيك«بقاء  أن ذلك يفيض إىل −٢
وغ حذفه, وحـذف هـذه احلـروف  −٣ أن ما جاء عن طريق اإلشباع يسُ

 .)٤(غري جائز يف اللغة العالية
                                                           

 ).١/٣٠٦(, واملغني يف النحو )٩٢(اللباب ص : ينظر) ١(

 ).١/٣١(اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٢(

مهـع اهلوامـع , )١/٧٨(ورشح الـريض عـىل الكافيـة , )١/١٢٠(رشح اجلمل البن عصـفور  )٣(
)١/١٢٥.( 

 ).١/٣٠٦(, واملغني يف النحو )٩٢(اللباب ص : ينظر) ٤(
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 :مناقشة املذهب الرابع
نوقش ما ذهب إليه الربعي, من أن األسامء الستة معربة باحلركات التـي 

 :)١(قبل احلروف, وأهنا منقولة من احلروف بأمور
  إىل أن تكـون احلركـة املنقولـة حركـةَ فيضـي القول هبـذا الـرأي أن −١
وال يصـح تقـدير اإلعـراب يف  .فيكون اإلعـراب يف وسـط الكلمـة ,إعراب

فـال حاجـة إىل تقـدير  ;ألن املنقول ملفـوظ بـه ;قولهذا الحروف العلة عىل 
 .)٢(إعراب آخر

وصـحة  ,كونهوصحة املنقـول إليـه وسـ ,الوقفُ  :أنه يشرتط للنقلِ  −٢
 .)٣(, والنقل هنا يف غري وقف إىل متحركاملنقول منه
أن هذا يؤدي إىل التبـاس فتحـة اإلعـراب بالفتحـة التـي تسـتحقها  −٣
 .)٤(البنية

 :مناقشة املذهب اخلامس
نوقش ما ذهب إليه األعلم وابن أيب العافية, من أن األسامء الستة معربـة 

بأن هذه احلروف إن اعتربناهـا  −لة باحلركات التي قبل احلروف وليست منقو
                                                           

, )١/٧٨(, ورشح الـريض عـىل الكافيـة )١/١٢٠(رشح مجل الزجاجي البن عصـفور : ينظر) ١(
 ).١/٣٠٦(ي يف النحو واملغن

  ).١/٩٠(اللباب  )٢(

  ).١/١٢٦(مهع اهلوامع , و)١/٣٠٦(, واملغني يف النحو )١/٤٣(رشح التسهيل  )٣(

 ).١/٤٣(رشح التسهيل البن مالك : ينظر) ٤(
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زائدة, فريد عىل هذا القول ما يرد عىل قول املازين, وإن كانت المات للكلمة, 
من أصلها, فيلزم منه جعل اإلعراب يف عني الكلمـة مـع وجـود الـالم, : أي

 .)١(وهو ال جيوز

 :مناقشة املذهب السادس
يف إعراب األسـامء  نوقش ما استدل به الكوفيون عىل صحة ما ذهبوا إليه

 :بأمور, منها −الستة, من أهنا معربة من مكانني 
 −إنام أعربت هذه األسامء الستة من مكانني لقلـة حروفهـا: أن قوهلم −١

, قليلة احلـروف ذه الكلامته فإن ;غد ويد ودم :بكلامت ثنائية احلروف مثل نتقضم
 .ال تعرب يف حال اإلضافة إال من مكان واحدومع ذلك فإهنا 

مـردود  −يف اإليضاح والبيـانإهنا معربة من مكانني زيادة  :قوهلمأن  −٢
فصار اإلعـراب الزائـد لغـري  ,بإعراب واحد اإليضاح والبيان قد حصال بأن
فوجب أن تكـون معربـة مـن مكـان  ;ا لغري فائدةواحلكيم ال يزيد شيئً , فائدة

 .)٢(ب من الكالمرِ عْ واحد كسائر ما أُ 
و  »فيـك«ا من مكانني يؤدي إىل جعل فاء الكلمة يف أن القول بإعراهب −٣

حركــة إعــراب, وال يصــح ذلــك; ألن اإلعــراب يكــون بحركــة  »ذي مــال«
 .)٣(اختيارية يسوغ حذفها, وهنا ال جيوز

                                                           
 ).١/١٢٧(مهع اهلوامع : ينظر) ١(
 ).١/٣٠٤(, واملغني يف النحو )١/٢٠(اإلنصاف يف مسائل اخلالف  )٢(

 ).١/٣٠٤(املغني يف النحو : ينظر) ٣(
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 :مناقشة املذهب السابع
نوقش ما ذهب إليه اجلرمي, من أن األسامء الستة معربة بالتغري واالنقـالب يف 

 :بأمور, منها − بعدم ذلك يف الرفع  النصب واجلر, ومعربة
أن هذا القول يؤدي إىل أن يكون اإلعراب بغـري حركـة وال حـرف,  −١

 .وهذا ال نظري له يف الكالم
ا شـيئًا; ألنـه ال  −عىل هـذا القـول−أن عامل الرفع  −٢ ال يكـون مـؤثرً

عرب  .)١(انقالب فيه, مع أنه مُ
 .)٢(أن األصل أال يكون العدم عالمة لإلعراب −٣
 .)٣(أن االنقالب لو كان إعرابًا الكتفى بانقالب واحد, كام يف التثنية − ٤

 :مناقشة املذهب الثامن
نوقش ما ذهب إليه السهييل والرندي بمثل ما نوقش به املـذهب القائـل 

ذي «, و»فيـك«بأن األسامء الستة معربة باحلروف, من أن ذلك يؤدي إىل بقـاء كلمـة 
 .عربان, وال يوجد ذلك إال شذوذًاعىل حرف واحد, ومها م »مال

 :مناقشة املذهب التاسع
 .مل تسعفنا املصادر النحوية بمناقشة هلذا الرأي

                                                           
 ).١/٣٠٧(السابق : ينظر )١(
 ).١/١٢٦(, ومهع اهلوامع )٩٢(اللباب ص : ينظر) ٢(
 ).٩٢(اللباب ص : ينظر) ٣(
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 :مناقشة األخفش

 −نوقش ما ذهب إليه األخفش, من أن هذه احلـروف دالئـل لإلعـراب
 :بأمور, منها

إذ كانـت زوائـد عـىل  ;أن اإلعراب الذي يدل عليه ال يصح أن يكون فيها − ١
 .وال يصح أن يكون يف غريها لرتاخيها عنه ,رب كزيادة احلركةاملع

ا عـىل حـرف  معربًـاسامً  »ذو مال«و ,»فوك«أهنا لو كانت زوائد لكان  −٢
 .)١(ال نظري لههذا و ,واحد

ال خيلو  :نا نقولنأل ;وهذا القول فاسد: وقال األنباري  يف رد مذهب األخفش
 :لكلمة أو يف غريهاأن تكون هذه األحرف دالئل اإلعراب يف ا

ألهنا  ;فوجب أن يكون اإلعراب فيها ,فإن كانت تدل عىل اإلعراب يف الكلمة 
 .قول األكثرين إىلهذا القول  يؤولف ;آخر الكلمة

أن تكـون الكلمـة  إىلفيؤدي  ,وإن كانت تدل عىل إعراب يف غري الكلمة
 .)٢(وليس من مذهب هذا القائل أهنا مبنية ,مبنية

 :ب الثاين عرشمناقشة املذه
نوقش ما حكاه ابن أيب الربيع, من أهنـا مُعربـة يف الرفـع بالنقـل, ويف النصـب 

ا  .)٣(بام نوقش به مذهب الربعي − بالبدل, ويف اجلر بالنقل والبدل معً
                                                           

 ).٩١(ص  , للعكربياللباب )١(

  ).١/٢٢(اإلنصاف يف مسائل اخلالف  )٢(

 ).٣٠٦, ١/٣٠٥(, واملغني يف النحو )١/١٢٠(رشح مجل الزجاجي البن عصفور : ينظر) ٣(
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 :الرتجيح
بعد عرض مذاهب النحاة يف هذه املسألة; يتبني أن أسـلم هـذه األقـوال 

األول والثاين, وقد حكم عليهام كلٌّ مـن : مها القوالن: من االعرتاضات الصحيحة
 .)١(األشموين واخلرضي بأهنام أقو اآلراء يف هذه املسألة

ويبقى الرتجيح بني هذين املذهبني, واحلق أن لكلٍّ من الرأيني وجاهتـه; 
يعد  −, القائلُ بأن احلروف هي عالمات اإلعراب تابعهمفرأي الشنواين ومن 

ن التكلف; كام قال ابن مالك, واملـذهب الثـاين من أسهل املذاهب وأبعدها ع
; فلذا ير الباحث أن املذهبني راجحان, وال سيام وهذا )٢(يعد أقيس املذاهب

 .اخلالف ال يرتتب عليه يشء يف اللفظ

                                                           
 ).١/٣٦(, وحاشية اخلرضي )١/٧٨(رشح األشموين : ينظر) ١(
 ).١/٤٣(رشح التسهيل, البن مالك : ينظر) ٢(
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  وضع كل من املفرد واملثىن واجلمع موضع اآلخر
 واألصل يف كالم العرب داللة كل لفظ عىل ما وضع لـه,«: قال الشنواين

فيدل املفرد عىل الواحد, واملثنى عىل اثنني, واجلمع عىل مجاعة, وقد خيرج عـن 
قيِس: هذا األصل, وذلك قسامن  :مسموع, ومَ

ا مما أضيف إليه: فاألول , يريـدون اثنـني, »ضع رحـاهلام«: سمع. ما ليس جزءً
 .حسنتان: , أي»عيناه حسنة«دنانريكم, : , أي»ديناركم خمتلفة«و

 .فإنه لفظ مثنى وضع موضع اجلمعولبيك وأخواته, 
شابت مفارقه, ولـيس لـه إال مفـرق واحـد, وعظـيم املناكـب, : وقالوا

وغليظ احلواجب والوجنات واملرافق, وعظيمة األوراك, فكل هذا مسموع ال 
يقاس عليه عندنا, وقاسه الكوفيون, وابن مالك إذا أُمن اللـبس, وهـو مـاشٍ 

 .الشاذ والنادرعىل قاعدة الكوفيني من القياس عىل 
لتبست الدالالت, واختلطت ولو قيس يشء من هذه ال: وقال أبو حيان

 .املوضوعات
قطعـت رءوس : ما أضيف إىل متضمنه, وهو مثنـى لفظًـا نحـو: والثاين
 .)١(»رأسيهام: الكبشني, أي

ع  ضِ ال خالف بني النحاة يف أن األصل يف الكالم داللة كل لفظ عىل ما وُ
حتقيق لغرض الكالم, وهو اإلفادة وتبليغ أغـراض املـتكلم له; ملا يف ذلك من 

                                                           
  ).أ٧٠ب, ٦٩(الدرر البهية ) ١(
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إال . فيدل املفرد عىل مفرد, واملثنى عىل اثنني, واجلمع عـىل مجـع. )١(للمستمع
أنه قد خرج عن هذا األصل بعض النصوص اللغوية, واتفق النُّحاة عىل جعل 

و هـل يكـون قياسـيا أ: بعض هذا اخلـروج قياسـيا, واختلفـوا يف غـري ذلـك
 سامعيا?

فإهنم اتفقوا عىل قياسية املخالفة العددية, فيام أضـيف إىل  :أما املتفق عليه
   :إما لفظًا أو معنًى: متضمنه أو شبيه بمتضمنه, وهو مثنى

’ ?βÎ) !$t/θçGs ®: فمثال املضـاف إىل متضـمنه لفظًـا قولـه تعـاىل n<Î) «!$# ô‰s) sù 

ôM tó|¹ $yϑä3 ç/θè=è% 〈 ]إن هلام قلبني وعرب عن ذلك باجلمع, ف]٤: التحريم. 
الكبشني قطعت منهام الرءوس, وقول : ومثال املضاف إىل متضمنه معنًى

 :الشاعر

ى غَ ةِ الـوَ مَ وْ ي يف حَ رِ نَي البَكْ رِ   رأيتُ ابْ ــاغِ فَ ينِ كَ ــرِ ــواه عنــد عَ  )٢(ي األفْ
إجـازة ذكـر املثنـى  −كالعكربي والسيوطي−وقد علل بعض النحويني 

 مثل هذه األمثلـة وغريهـا, بـأن اللـبس مـأمون فيهـا; بـدليل بلفظ اجلمع يف
 .)٣(السياق أو غريه

                                                           
 ).٨٧(نظرية النحو العريب, هناد املوسى, ص : ينظر) ١(
والـدرر , )٢/١٢٢(وحاشية يس ,  )١/١٧٢(البيت من الطويل, وهو بال نسبة يف مهع اهلوامع )٢(

 .)١/١٥٤(والدرر 

 ).١/١٧٢(, ومهع اهلوامع )١/٩٩(اللباب : ينظر) ٣(
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كـالرأس,  − وذكر ابن يعيش أن كل مـا يف اجلسـد منـه يشء واحـد ال ينفصـل
ـمَّ إليـه مثلـه, أنـه جيـوز فيـه  − واألنف, واللسان, والظهر, والبطن, والقلب   فـإذا ضُ

’ ?βÎ) !$t/θçGs :اجلمــع, كقولــه تعــاىل :الوجــه األول: ثالثــة أوجــه n<Î) «!$# ô‰s) sù ôM tó|¹ 

$yϑä3 ç/θè=è% 〈 .وعلل اجلمع يف مثل هذا بأمور: 
 .أن التثنية مجع بني شيئني يف احلقيقة :أوالً 
أن اللبس مأمون يف مثل هذه األمثلة; لعلم السامع بـأن الواحـد ال  :ثانيًا

 .)١(يكون له إال رأس واحد أو قلب واحد
 :ية; عىل األصل وظاهر اللفظ, نحو قول الفرزدقالتثن :والوجه الثاين

ــو اهلَ ــمِّ وَ ــنَ اهلَ ــا مِ ين ــام يف فُؤادَ فُ   بِ ــقَّ ــؤادِ املُسَ ــاضُ الفُ نه ءُ مُ ــربَ يَ  )٢(فَ
اإلفراد; لوضوح املعنى; إذ من املعلـوم أن لكـل واحـد  :والوجه الثالث

 .)٣(شيئًا من هذا النوع, فال يشكل, كام أن اإلفراد أخف

                                                           
 ).٤/١٥٥(رشح املفصل, البن يعيش : ينظر) ١(
, ومجهـرة أشـعار )٣/٦٢٣(, والكتـاب )٢/٢٥(البيت من الطويل, وهو للفرزدق يف ديوانـه ) ٢(

اهلوامـع  , ومهـع)٤/١٥٥(, وبـال نسـبة يف رشح املفصـل )١/١٥٥(, والدرر )٨٧٨(العرب 
)١/٥١.( 

حيث جاء به مثنى عىل األصل, واملستعمل املطرد فيام كان من هـذا  »فؤادينا«: والشاهد فيه قوله
 .»املشعف«مكان  »املسقف«: ويرو. النحو أن خيرج مثناه إىل لفظ اجلمع; كام سيأيت

 ).١٥٧, ٤/١٥٦(رشح املفصل, البن يعيش : ينظر) ٣(
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 :شاعرنحو قول ال

ـــ ـــةَ بطِ ـــيمحَام نَّمِ رَ ِ تَ ـــواديَنيْ هـا نِ ال طِريُ رِّ الغـوادي مَ  )١(سقاكِ من الغُ
كام ذكروا أن لفظ اجلمع يف هذا أوىل من اإلفراد, وأن لفـظ اإلفـراد أوىل 
من لفظ التثنية; وذلك ألهنم استثقلوا اجلمع بني تثنيتني يف شـيئني مهـا يشء واحـد 

 .)٢(إلفراد عىل السامعلفظًا ومعنًى, وقرص اجلمهور ا
ا مما أضيف إليه أو  :وأما املختلف فيه فهو حكم املخالفة العددية فيام ليس جزءً

 :هل تقترص عىل السامع, أو جيوز القياس عليها? عىل قولني: كجزئه
  :القول األول

. أن ما ورد من ذلك قليل, ويتوقف فيه عـىل السـامع; فـال يقـاس عليـه
يعيش وأبو حيان والسـيوطي, ووافقهـم الشـنواين, وذهب إىل هذا القول ابن 

ا إىل : املنفصل من نحو«: قال ابن يعيش غالم, وثوب, إذا ضممت منـه واحـدً
غالميهام وثوبيهام, إذا كان لكل واحدٍ غالمٌ : واحد, مل يكن فيه إال التثنية, نحو

                                                           
, )٤/٨٦(, واملقاصـد النحويـة )٤٤٠, ٤٣٨(شامخ يف ملحق ديوانه البيت من الطويل, وهو لل) ١(

, واألغـاين )١/٤٥٣(, ولتوبـة بـن احلمـري يف الشـعر والشـعراء )١١٣(وللمجنون يف ديوانه 
, )١/١٣٧(, ومهع اهلوامع )٢/١٢٩(, وبال نسبة يف املقرب )١/١٥٤(, والدرر )١١/١٩٨(

 ).٢/٤٠٣(ورشح األشموين 
ـدوة, وهـي سـحابة تنشـأ  ,الغوادي مجع غاديةء, ومن كل يش ألبيضاالغر مجع أغر, وهو و غُ

 .ااحً بص: وقيل
 ).٣٩/٢٨٩( )غدو(, )١٣/٢١٧( )غرر(تاج العروس تاج العروس : ينظر

 ).١/١٩٧(, ومهع اهلوامع )١/٧١(, واملساعد )١/١٠٦(رشح التسهيل, البن مالك : ينظر) ٢(
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وال جيوز اجلمع يف مثل هذا; ألنه مما يشـكل ويلـبس; إذ قـد جيـوز أن . وثوب
ن وأثواب, وقد حكى بعضهم لْامَ وضعا رحـاهلام; كـأهنم : يكون لكل واحد غِ

 .)١(»شبهوا املنفصل باملتصل, وهو قليل, فاعرفه

لتبست الدالالت, واختلطت ولو قيس يشء من هذا ال«: وقال أبو حيان
 .)٢(»املوضوعات

  :القول الثاين
ـا; برشـط أمـن  الوقـوع يف أنه جيوز العدول عن التثنيـة إىل اجلمـع قياسً

اء, وصححه ابن مالك, ووافقه ابن عقيل, : وذهب إىل هذا القول. اللبس الفرَّ
 .)٣(ونسبه السيوطي إىل الكوفيني

ــل ــن عقي ــبس, «: يقــول اب ــن الل ــع املنفصــالن إن أُمِ ــام مجُ ــراد وورب امل
اللذان ليسا جزأين مما أضيفا إليه; كالدرمهني, فإن ألبس مجعهام مل يوضـع : باملنفصلني

نحو قوله عليـه الصـالة . قبضت دراهم الزيدين, وإال فقد يوضع: ع التثنية نحوموض
ا للفَّراء»إذا أويتام إىل مضاجعكام«: والسالم  .)٤(», ويقاس عليه وفقً
 :األدلة

استدل ابن مالك ومن وافقه عىل جـواز العـدول عـن املثنـى إىل اجلمـع 
ا برشط أمن اللبس  .يحبكثرة وروده يف الكالم الفص: قياسً

                                                           
 ).٤/١٥٧(رشح املفصل, البن يعيش : ينظر) ١(
 ).١/٢٧٠(ارتشاف الرضب : ينظر) ٢(
 ).١/١٧٢(, ومهع اهلوامع )١/٧٢(, واملساعد )١/١٠٧(رشح التسهيل : ينظر) ٣(
  ).١/٧٢(املساعد : ينظر) ٤(



@ @
   

 »املثنـى واملكنـى«ومن ذلك ما أورده السيوطي يف املزهر نقالً عن كتاب 
البن السكيت, من العديد من األلفاظ التي وردت بصيغة اجلمع وهي مفردة, 

َوات يف ألقاه :يقال: )١(قال األصمعي«: يقول اة لـه وإنام ,الليث هلَ  واحـدة, هلـَ
َوات يف وقع :وكذلك  .الليث هلَ

نْكِبان له وإنام املناكب, عظيم رجل هو: وقالوا  .)٢(مَ

ة الثَّناد, ضخم رجل: وقالوا وَ ز: والثَّنْدُ رِ غْ  .يالثَّدْ  مَ
م املرافـق, شديد احلواجب, غليظُ  ورجل ت,أليَا ذو رجل: ويقال ـخْ  ضَ

راسيعه عىل يميش هو: ويقال املنَاخر,  حلـم أصـل :والبأدَلة البَآدل, عظيم وهو ,)٣(كَ
 .الثدي أصل حلم: البأدلة: )٤(األعرايب ابن وقال. مهموزة الفخذ

                                                           

ولـد بالبرصـة سـنة  ,عبد امللك بن قريب بن عيل بن أصمع الباهيل, أبو سـعيد األصـمعي: هو) ١(
العلم باللغة والشعر والبلدان, نسبته إىل جـده ئة, راوية العرب, وأحد أئمة ااثنتني وعرشين وم

ا أعلم بالشعر من األصمعي, وكان األصمعي يقول: أصمع, قال األخفش أحفظ : ما رأينا أحدً
 . تويف سنة ست عرشة ومائتني .اإلبل, واألضداد: من تصانيفه .عرشة آالف أرجوزة

 ).١/٢٨٨(وفيات األعيان و, )١٠/٤١٠(تاريخ بغداد : ينظر

ها )٢( نسان وغريِ دِ  :ملَنكِب من اإلِ ضُ تِف والعَ أْسِ الكَ ع رَ ْتَمَ  .جمُ
  ).٤/٣٠٨) (نكب(تاج العروس : ينظر

ورٍ  )٣( فُ صْ وعُ كعُ سُ رْ نْرصَ  :الكُ يلِ اخلِ ي يَ دِ الذِ نْ فُ الزَّ غِ  ,طَرَ سْ نْدَ الرُّ  .وهو النّاتِئ عِ
 ).٢٢/١١٤) (كرسع(تاج العروس : ينظر

ـراويـة نَ  ,عروف بـابن األعـرايبامل ,د بن زيادـحمم: هو) ٤(   سـنة مخسـني ولـد  ,مـة باللغـةابة عالَّ سَّ
أسـامء  :ن تصـانيفهم. علم الشعر أغزر منه يف أحدٌ  رَ , مل يُ من أهل الكوفة, كان أحولَ  ,هـومائة 

 .هـسنة إحد وثالثني ومائتني  تويف .اغريمهو األنواءواخليل وفرساهنا, 
 ).٩ - ٦/٣(املقتبس و, )٥/٢٨٢(ريخ بغداد تاو, )١/٤٩٢(وفيات األعيان : ينظر
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جنات, لغليظ وإنه نتان له وإنام الوَ جْ راك, ذات وامرأة ,)١(وَ بيِّنة وإهنا أوْ  لَ
ياد, يد هلا وإنام األجْ  .إلخ »...)٣(املآكم حسنة وامرأة ,)٢(واحد جِ

: العرب وقالت«: وزاد عىل ما ذكره ابن السكيت عددًا من األلفاظ, ومنها قوله
اكريه, وغسل ن,ارأس إال هلام وليس الكبشني وسءر قطعت ذَ  إال لإلنسـان ولـيس مَ

ر باعتبار مجع: قال واحد, ركَ ذَ  كَ  .واألنثيني الذَّ
ــالوا ــرأة: وق ــاف ذات ام ــيس وأرداف, أكت ــا ول ــان إال هل تِف دْف كَ  ورِ

 .)٤(»واحد
ا وروده يف األحاديـث الصـحيحة , ومنـه مـا ثبـت يف )٥(ومن ذلك أيضً

 )٦(اشتكت ما تلقى من الرحـى أن فاطمة −ريض اهللا عنه − عيلني عن الصحيح
                                                           

نِ : الوجنة )١( يْ تَفع من اخلَدَّ  .ما ارْ
 ).٣٦/٢٤١( )وجن( تاج العروس: ينظر

هييلّ . العنق: اجليد) ٢( ح: قال السُّ ام املَدْ قَ امَ يُستعمل يف مَ يد إِنّ مِّ فتقـول ,اجلِ ق يف الـذّ نـُ تُ  :والعُ عْ ـفَ صَ
ه نُقَ ه :وال تقول ,عُ يدَ فَعت جِ  .صَ
 ).٧/٥٣٩( )جيد( تاج العروس: ينظر

ةٌ عىل: املأكمة )٣( ْمَ ك حلَ رِ ةُ : , وقيلرأسِ الوَ يزَ جِ  .العَ
 ).٣١/٢٢٤( )أكم( تاج العروس: ينظر

ـ: , والردف هو)٢/١٧٣(املزهر  )٤( ـالكفَ لسـان . وخـص بعضـهم بـه عجيـزة املـرأة ,زل والعجُ
 ).ردف(العرب

 ).٦١, ٦٠(وشواهد التوضيح  , )١/٧٢(, واملساعد )١/١٠٧(رشح التسهيل, البن مالك : ينظر) ٥(

 .اآللة التي يطحن هبا: الرحى )٦(
 ).٣/١٦١٤) (رحى(لسان العرب : ينظر
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قـال  ,فأخربهتـا فلم جتده ولقيت عائشـة تْ فانطلقَ  يٌ بْ سَ   يف يدها وأتى النبيَّ 
إلينـا  أخربته عائشة بمجيء فاطمة إليها فجاء النبـي  فلام جاء النبي : عيل

فقعـد بيننـا  , مكـانكامعـىل :فقال النبي  ;فذهبنا نقوم ,وقد أخذنا مضاجعنا
إذا  :ا ممـا سـألتامأال أعلمكام خريً  :ثم قال ,د قدمه عىل صدريرْ حتى وجدت بَ 

وحتمداه  ,ا وثالثني وتسبحاه ثالثا وثالثنيام أن تكربا اهللا أربعً كُ عَ اجِ ضَ أخذمتا مَ 
 .)١(فهو خري لكام من خادم ;ا وثالثنيثالثً 

 خرج رسـول اهللا « :قال )٣(أيب هريرةعن  )٢(وما ثبت يف صحيح مسلم
 هذه امَ كُ وتِ يُ ما أخرجكام من بُ  :فقال وعمر فإذا هو بأيب بكر −أو ليلة  −ذات يومٍ 
وأنا والذي نفيسـ بيـده ألخرجنـي  :قال !اجلوع يا رسول اهللا :قاال !?الساعة

                                                           
يف بيـت زوجهـا, احلـديث  عمـل املـرأة: , كتاب النفقات, بـاب)١٠/٦٣٤(أخرجه البخاري ) ١(

احلـديث التسـبيح, : , كتـاب الـذكر, بـاب)٤/٢٠٩١(, واللفظ له, وأخرجه مسلم )٥٣٦١(
)٨٠/٢٧٢٧.( 

كان مسلم من علامء  ,احلافظ ي, أبو احلسني النيسابوريمسلم بن احلجاج بن مسلم القشري: هو) ٢(
مـات خلمـس بقـني  .ثقة, جليل القدر, من األئمة: الناس, وأوعية العلم, قال مسلمة بن قاسم

 .من رجب سنة إحد وستني ومائتني
 ).٣/١٤٠(الكاشف و, )٢/٢٤٥(لتهذيب تقريب او, )٢٧/٤٩٩(هتذيب الكامل : ينظر

اسـمه  ف يفلِـ, وحـافظ الصـحابة, اختُ , صـاحب رسـول اهللا اليامين أبو هريرة الدويس: هو )٣(
ا, فقيل ا كثريً   يابن غنم, رو عن النب: اسمه عبد الرمحن بن صخر, وقيل: واسم أبيه اختالفً

قـال  .بن عباس, وابـن عمـر, وأنـسوا, ابنه: بكر, وعمر, ورو عنه , وعن أيبالطيبَ  الكثريَ 
رو عنه نحو من ثامنامئة رجـل أو أكثـر مـن أهـل العلـم مـن الصـحابة والتـابعني  :يالبخار

 .سنة سبع ومخسني تويفوغريهم, 
 ).٢/٥٨٧(هذيب تتقريب ال, و)٣٤/٣٦٦(هتذيب الكامل : ينظر
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 .)١(»...فقاموا معه ,قوموا !الذي أخرجكام
 :الرتجيح

راء, من جـواز  ما صححه ابن مالك −لد الباحث  −يرتجح  ا للفَّ موافقً
ن اللبس, وال يرد عليه قول أيب حيان;  العدول عن لفظ التثنية إىل اجلمع إذا أُمِ

نَ  الشرتاط ابن مالكٍ  وهـو «: اللبس; كام ال يرد عليه قول السيوطي يف هـذا أَمْ
د كـل مـا )٢(»ماشٍ عىل قاعدة الكوفيني من القياس عىل الشاذ والنادر ; إذ لو عُ

ا من القواعد قـد  −ريه كثريوغ−ذكر  ا وشاذا ملا استقام لنا قياس; فإن كثريً نادرً
فيقـاس مـا جـاء مـن ذلـك يف . ثبتت بأقل من هذا العدد من النصوص بكثري

ماجـاء  −أيضـاً  −ويقـاس . القرآن وقد أضيف إىل متضمنه أو شبيه بمتضمنه 
ن اللبس   .من ذلك غري مضاف ملتضمنه وهو مسموع إذا أُمِ

                                                           
دار مـن يثـق برضـاه  جواز استتباعه غريه إىل: , كتاب األرشبة, باب)٣/١٦٠٩(أخرجه مسلم ) ١(

  ).١٤٠/٢٠٣٨(بذلك, احلديث 

 ).١/١٧٢(مهع اهلوامع : ينظر) ٢(



@ @
   

!¬ ®: راب قوله تعاىلإع uρ ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# k Ïm ÏMø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ 

tí$ sÜ tG ó™$# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 〈 ]٩٧: آل عمران[  

⎯Ç ®: قوله«: قال الشنواين tΒ tí$ sÜ tGó™$# 〈 بدل مـن النـاس إىل آخـره :...
 .يلزم عليه الفصل بني املبدل واملبدل منه بأجنبي, وهو املبتدأ

نْ «وليست : قوله  .احلج, وال رشطية عىل األصح فيها فاعلَ  »مَ
وذلك ألن القـول بأهنـا فاعـل يقتيضـ أنـه جيـب عـىل مجيـع النـاس أن 

وهللا عىل الناس أن حيج املستطيع; فعىل هذا : مستطيعهم حيج; إذ التقدير إذ ذاك
 .إذا مل حيج املستطيع يأثم الناس كلهم, وذلك باطل باتفاق

 ِ والالم لالستغراق, وهـو ممنـوع; ض بأن هذا مبني عىل أن األلف واعرتُ
جلواز كوهنا للعهد الذكري, واملراد حينئذ بالناس من جر ذكرهم بعد, وهم 

 .املستطيعون

k ®أن : وبيانه Ïm ÏM ø t7 ø9 واملبتدأ  »هللا عىل الناس«: مبتدأ, واخلرب قوله 〉 #$
هـو  وإن تأخر لفظًا فهو مقدم رتبة; ألن رتبته التقديم, فإذا قدمت املبتـدأ ومـا

حج البيت املستطيعون حق ثابـت هللا عـىل النـاس, : من متعلقاته, كان التقدير
أنـك لـو أتيـت بالضـمري يف هـذا : ويدل عليـه. هؤالء الناس املذكورون: أي

حق ثابت هللا عليهم, فقد سد الضمري مسـد أل ومصـحوهبا, : الرتتيب, فقلت
لُها كـذلك  عْ لِهـا وهو عالمة األداة التي للعهد الذكري, بل جَ عْ مقـدم عـىل جَ

للعموم; فقد رصح كثريون بأنه متى دارت األداة بني العهد وغـريه; كـاجلنس 
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ا للقرينة املرشدة إىل ذلك  .وغريه, فإهنا حتمل عىل العهد; نظرً

دَّ بأنـه ال : وأما قول الكسائي إهنا رشطية مبتدأ واجلواب حمذوف, فقـد رُ
 .)١(»حاجة لدعو احلذف مع إمكان متام الكالم

 :كيد والتشديدوأنواع من التيف هذه اآلية 
’ uρ!¬ ® :فمنها قوله  n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# kÏm ÏM ø t7 ø9 أنه حق واجـب هللا  :يعني ,〉 #$

فجاء التوكيـد مـن . يف رقاب الناس ال ينفكون عن أدائه واخلروج عن عهدته
 .اجلار واملجرور –تقديم اخلرب 
⎯Ç ®ثم أبدل منه  ,»الناس« رَ كَ أنه ذَ  :ومنها tΒ tí$sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 〈,  وفيـه

ــد ــن التأكي ــان م ــدمها :رضب ــه :أح ــر ل ــراد وتكري ــه للم ــدال تنبي    .أن اإلب
والتفصيل بعد اإلمجال إيراد لـه يف صـورتني  ,أن اإليضاح بعد اإلهبام :والثاين
, إال أن )٣(إال االستطاعة ومل يشرتط يف هذه اآلية يف وجوب احلج. )٢(خمتلفتني
ــام ــهالعل ــروا أن رشوط ــد ذك ــالم, : ء ق ــة, واإلس ــوغ, واحلري ــل, والبل العق

 .)٤(واالستطاعة

                                                           
 ).ب٨١أ, ٨١(الدرر البهية ) ١(

 ).٣/١٢(, والبحر املحيط )١/٤١٨(الكشاف ) ٢(

. هي صفة هبا إن شاء فعل, وإن شـاء مل يفعـل: والقدرة. القدرة عىل اليشء: االستطاعة يف اللغة )٣(
 .االستطاعة رشط لوجوب احلج: ك, فهم يقولون مثالً وهي عند الفقهاء كذل

 ).١/١٣٧(, وفواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت )طوع(لسان العرب : ينظر

  ).٢/٤٨٧(, ومواهب اجلليل )٢/٣٧٧(, وكشاف القناع )١/٤٥٢(رشح الزركيش : ينظر) ٤(
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ـن«وقد اختلف النحاة يف إعـراب  ’ uρ!¬ ®: يف قولـه تعـاىل »مَ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# 

kÏm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 〈 عىل ستة أقوال : 
 : القول األول

وذهـب إىل . موصولة يف موضـع جـر »مَن«بدل بعض من كل, فتكون  »مَن«أن 
هذا القول ابن مالك وأبو حيان وابن هشام وابن عقيل والشيخ خالد األزهري ووافقه 

 .)١(الشنواين, ونسبه العكربي وأبو حيان إىل األكثرين
 : القول الثاين

ـا »مَن«أن  ـنُ . بدل كل من كل, فتكون موصولة يف موضـع جـر; أيضً ب هـذا سِ
املستطيع, فهو عام : , وأيد ذلك بأن املراد بالناس)٣(إىل ابن بَرهان )٢(القول يف الترصيح

 .ال يكلف احلج من ال يستطيع − عز وجل  − أريد به خاص; ألن اهللا 

                                                           
ــاب ســيبويه  )١( النحــو , واألصــول يف )٤/٢٩٦, ٣/١١١, ١/٢٧(, واملقتضــب )١/١٥٢(كت

, )١/٣٩٦(, وإعـراب القـرآن, للعكـربي )٢٦٤(, وأرسار العربيـة )٨٩(, واللمع )٢/٤٧(
, وأوضــح )٣/١٢(, والبحــر املحــيط )٣/٣٣٥(, ورشح التســهيل )١/٤١٣(واللبــاب لــه 

٣/٦٦(املسالك  , واللبـاب البـن )٣/١٠٣(, ورشح ابـن عقيـل )٦٩٥(, ومغني اللبيب )٦٥,
  ).٥/٢١٣(, ومهع اهلوامع )٢/١٥٧(, والترصيح )٥/٤١٣(عادل 

  ).٥/٤١٣(, واللباب البن عادل )٢/١٥٧(الترصيح ) ٢(

عبد الواحد بن عيل, ابن برهان األسدي العكربي, أبو القاسم, عامل باألدب والنسب, مـن : هو) ٣(
االختيـار يف الفقـه, : من تصانيفه. ذهب بموته علم العربية ببغداد: أهل بغداد, قال ابن ماكوال

ا وثامنني سنة, وتويف سنة ست ومخسني وأربعامئة. اللغة, واللمع يف النحووأصول   . عاش نيفً
 ).٢/٢١٣(, وإنباه الرواة )١١/١٧(, وتاريخ بغداد )٢/١٩(فوات الوفيات : ينظر



@ @
   

عـام : أن القـول األول يقـال فيـه: والفرق بني هذا القول والقول األول
ــال يف هــذا ــه اخلــاص: خمصــوص, ويقُ ــد ب ي ــان )١(عــام أُرِ ــان العبارت , وهات

 .)٢(افعيللش
 : القول الثالث

حكـى السـمني . هـم مـن اسـتطاع: خرب مبتدأ مضمر, تقـديره »مَن«أن 
ز إىل قائل عَ  .)٣(احللبي هذا القول, ومل يُ

 : القول الرابع
حكـى . أعني مـن اسـتطاع: مصدرية منصوبة بإضامر فعل, أي »من«أن 

ا, ومل يعز إىل قائل  .)٤(السمني احللبي هذا القول أيضً
وهـذان الوجهـان يف «: ني احللبي عن الوجهني الثالث والرابعقال السم

احلقيقة مأخوذان من وجه البدل; فإن كل ما جاز إبداله مما قبله جاز قطعـه إىل 
 .)٥(»الرفع أو النصب

                                                           

 ).٢/١٧١(الدر املصون, للسمني احللبي : ينظر) ١(

, ياملكـ يأبـو عبـد اهللا الشـافع حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن السائب,: هو )٢(
ورو عنـه  ي وغـريه,, رو عن مسلم بن خالـد الزنجـمخسني ومائة هـنزيل مرص, ولد سنة 
سمعت أمحـد بـن  :قال امليموين ,ي, وأبو بكر عبد اهللا بن الزبري احلميديسليامن بن داود اهلاشم

ا: حنبل يقول أربـع  مـن رجـب سـنةآخر يوم  , ومات يفيأحدهم الشافع ,ستة أدعو هلم سحرً
 .ا, ومناقبه وفضائله كثرية جد ومائتني
 ).٣/١٧(الكاشف و, )٢/١٤٣(تقريب التهذيب و, )٢٤/٣٥٥(هتذيب الكامل : ينظر

  ).٥/٤١٣(, واللباب, البن عادل )٢/١٧١(الدر املصون  )٣(

 .املرجعان السابقان : ينظر) ٤(

  .املرجعان السابقان: ينظر) ٥(
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 :القول اخلامس
, »حج«موصولة يف موضع رفع عىل أهنا فاعل باملصدر الذي هو  »مَن«أن 

ا ملفعوله, و وهللا عىل الناس أن حيج مـن اسـتطاع : التقديرفيكون املصدر مضافً
هـذا القـول  − وتبعه الشيخ خالد األزهري  − نسب ابن هشام . البيتَ  − منهم سبيالَ 

يد, ونسبه أبو حيان إىل بعض البرصيني  .)١(إىل ابن السِّ
 : القول السادس

يف حمل رفع مبتدأ, فإن كانت موصولة فخربهـا حمـذوف, يـدل  »مَن«أن 
وإن كانت رشطيـة فجوابـه حمـذوف, ويؤيـد الرشـط بمقابلتـه . عليه ما تقدم

⎯ ®: بالرشــــط بعــــده, وهــــو قولــــه tΒuρ t x x. ¨βÎ* sù ©!$# ;© Í_ xî Ç⎯ tã t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# 〈   
 .)٢(الكسائي: وذهب إىل هذا القول]. ٩٧: آل عمران[

 : املناقشة
نوقش ما ذهب إليـه أصـحاب القـول األول بـأن بـدل الـبعض وبـدل 

ل منـه; نحـو االشتامل ال كلـت أ: بد يف كلٍّ منهام من ضـمري يعـود عـىل املُبْـدَ
لِب زيد ثوبَ   . ه, وليس هنا ضمريالرغيف ثلثه, وسُ
                                                           

, والترصـيح )٣/١٢(, والبحر املحيط )٣/٦٧(, وأوضح املسالك )٦٩٤(يب مغني اللب: ينظر) ١(
)٢/١٥٧.(  

, )٦٩٥(, ومغني اللبيـب )٣/١٢(, والبحر املحيط )١/٣٩٦(إعراب القرآن, للعكربي : ينظر) ٢(
 ٥/٤١٣(, واللبـاب, البـن عـادل )٢/١٧٢(, والـدر املصـون )٣٠٩(ورشح قطر النـد( ,

  ).٢/١٥٧(والترصيح 
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ـمـن اسـتطاع مـنهم, وحَ : بأن الضمري هنا حمذوف تقديره: وأجيب ن سَّ
 .)١(حذف الضمري هنا طولُ الكالم بالصلة

ل واملبـدل منـه كام نوقش القول األول بأنه يلزم عليه الفصـل بـني املبـد
بل رصحيـه  −وظاهره «: بأجنبي, وهو املبتدأ, ويف حاشية ياسني عىل الترصيح

 .)٢(»أن الفصل املذكور غري جائز −
يف اآلية الكريمة تُعربُ فاعالَ  »مَن«ونوقش ما نُسب إىل ابن السيد من أن 

 : بضعف ذلك من جهة اللفظ واملعنى
در للمفعول ورفع الفاعل به, فإن إضافة املص :أما ضعفه من جهة اللفظ

ــا ورد يف ذلــك مــن كــالم العــرب; كقــول األقيرشــ  ا; مل وإن كــان صــحيحً
 :)٣(األسدي

ـالدي وما مجَّعـت مـن نَ أفنى تِ  ــ  بٍ شَ ــرْقَ ــع القَ ــاريقواقيز أفَ   )٤(واهُ األب

                                                           
  ).٢/٢٧٧(الفوائد  بدائع) ١(

 ).٢/١٥٧(وحاشية ياسني عىل الترصيح , )٢/٢٤(حاشية اخلرضي عىل ابن عقيل  )٢(

املغرية بن عبد اهللا بن معرض األسدي, شاعر هجاء, عايل الطبقة, من أهل الكوفة, ولـد يف : هو) ٣(
ا طويال, لقب باألقيرش ألنه كان أمحر الوجه, ومات نحو سنة   . ثامنني هـاجلاهلية, وعاش عمرً

 ).١١/٢٥١(األغاين : ينظر

, ولسان )٥٦٥(, , والشعر والشعراء )٦٠(البيت من البسيط, وهو لألقيرش األسدي يف ديوانه ) ٤(
ورشح شـواهد ) ١١/٢٥٩(واألغـاين ) ٥٦(, واملؤتلف واملختلـف )ققز) (٥/٣٩٦(العرب 

 ).٤/٤٩١(, وخزانة األدب )٢/٨٩١(املغني 
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 »أفـواه«وأتـى بفاعلـه  »القـواقيز«إىل مفعولـه  »قرع«فقد أضاف املصدر  
ا ليل يف كالمهم, فيكون يف هذا محل عىل القليل املرجوح, إال أنه ق − )١(مرفوعً

 .)٢(وهذا ال يصار إليه مع إمكان غريه
فألن احلج فرض عني, فلو كان معنى اآليـة  :وأما ضعفه من جهة املعنى

أنـه إذا حـج : ألفهم أن احلج فـرض كفايـة, فيكـون املعنـى »من«عىل فاعلية 
ئَت ذمم غـريهم; إذ يكـون ا رِ وهللا عـىل النـاس أن حيـج : لتقـديراملستطيعون بَ

البيت مستطيعهم, فإذا أد املستطيعون الواجب; مل يبق احلجُّ واجبًا عىل غـري 
 .املستطيعني

  لـيس األمـر كـذلك, بـل احلـج فـرض عـني عـىل «: )٣(قال ابـن القـيم
ــد ــل أح ــن اهللا : ك ــدوا, ولك ــتطيعون أو قع ــجَّ املس ــبحانه  −ح ــذر  −س   ع

ء الواجب; فال يؤاخذه به وال يطالبه بأدائـه, فـإذا غري املستطيع بعجزه عن أدا
حج أسقط الفرض عن نفسه, وليس حج املسـتطيعني بمسـقط للفـرض عـن 

 .)٤(»العاجزين
                                                           

  ).٢/٦٤(الترصيح ) ١(

  ).٢/٢٧٧(, وبدائع الفوائد )٣/١٢(البحر املحيط ) ٢(

حممد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى ابن القـيم, شـمس الـدين, أحـد كبـار علـامء : هو) ٣(
الطرق احلكمية, وزاد املعاد, ومفتاح : من تصانيفه. احلنابلة, تتلمذ عىل شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .تويف سنة إحد مخسني وسبعامئة. سالكنيدار السعادة, والفروسية, ومدارج ال
 ).٢٠(, وجالء العينني )٣/٤٠٠(الدرر الكامنة : ينظر

  ).٢/٢٧٧(بدائع الفوائد ) ٤(
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وقد نقل الشيخ ياسني عن الـدماميني رده عـىل إضـعاف الفاعليـة مـن جهـة 
Ä¨$̈Ζ9 ®املعنى, بأن بـنيَّ أن هـذا اإلضـعاف مبنـي عـىل أن األلــف والـالم يف  $# 〈 

 :لالستغراق, وهو ممنوع; جلواز كوهنا للعهد الذكري; واحتج لذلك بأمرين
حـق «: مع مصحوهبا, فنقـول »أل«أنه يصح أن يسد الضمري مسد : أوهلام
 .)١(التي للعهد الذكري »أل«وهذه عالمة  »اهللا عليهم

كاجلنس,  − أنه قد رصح كثريون بأنه متى دارت األداة بني العهد وغريه : وثانيهام
ا للقرينة املرشدة إىل ذلك − غريه و  .)٢(فإهنا حتمل عىل العهد; نظرً

إلضعاف الفاعليـة مـن جهـة  )٣(كام ذكر الشيخ ياسني رد التاج السبكي
عىل كـل النـاس  )٤(فرض كفاية: املعنى, وأنه ال مانع أن يكون يف احلج شيئان

                                                           

, وحاشـية ياسـني عـىل )٢/٤٣٧(, وحاشية الصبان عىل األشموين )٢/٢٠٤(حاشية الشمني ) ١(
  ).٢/١٥٧(الترصيح 

  .املرجعان السابقان) ٢(

ن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن يوسف بن موسـى بـن متـام العالمـة عبد الوهاب ب :هو) ٣(
 سـبع وعرشـين وسـبعامئة, سـنة مولـده بالقـاهرة. قايض القضاة, تاج الدين أبو نرص السبكي

جر عليه : واشتغل عىل والده وعىل غريه, وقرأ عىل احلافظ املزي والزم الذهبي, قال ابن كثري
. وحصل له من املناصب ما مل حيصـل ألحـد قبلـه ,جير عىل قاض قبله من املحن والشدائد ما مل

, والرتشـيح, تـويف كـرباحلاجـب, والطبقـات ال نبـارفع احلاجب عن خمترص : من تصانيفه
ا بالطاعون يف ذي احلجة سنة   .إحد وسبعني وسبعامئة هـشهيدً

 ).١/٣٠٤(, وفيات األعيان )١٤٣(طبقات الشريازي : ينظر   

 .فرض كفاية, وفرض عني: الفرض باعتبار املكلف به إىلينقسم  )٤(
فهو ما يقصد حصوله من غري نظر بالذات إىل فاعله, فهو واجب عىل الكل, : أما فرض الكفاية

 .ويسقط الوجوب بفعل البعض, ويأثم الكل برتكه
= 
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ض عني عىل. أن حيج مستطيعهم, فإن مل حيج, أَثِمَ اخللق كلهم .  املسـتطيعوفَرْ
 .)١(ووقع مثله يف حاشية األمري عىل املغني

لِّم بأن : وأجيب عن الرد بأنه للعهد الذكري, وأن الفرض يف  »أل«وإن سُ
لَّم بأن  سَ ; ملا يلزم عليه  »مَن«اآلية فرضان, عيني وكفائي, فإنه ال يُ تعرب فاعالَ

ج البيت, من أن يكون واجبًا عىل كل أحدٍ خصوص حج املستطيع ال عموم ح
كام أن القول بالفاعلية ال يسلم من احلمل عـىل القليـل . )٢(ومل يقل بذلك أحد

ىل  .مع إمكان غريه, وهو خالف األَوْ
كام نوقش ما ذهب إليه الكسائي بأنه ال حاجة إىل احلذف مع إمكان متـام 

 .)٣(الكالم
 : الرتجيح

يـه يتضح بعد عرض األقوال السـابقة ومناقشـاهتا; صـحة مـا ذهـب إل
ا األزهري وأكثـر النحـاة  −الشنواين  ا الشيخ خالدً مـن عـدم إعـراب  −موافقً

                                                           
=  

: الـدينيوذكر العلامء من أمثلة فرض الكفايـة . فهو املنظور بالذات إىل فاعله: وأما فرض العني
 .صالة اجلنازة, واألمر باملعروف

 .احلرف والصنائع, وما به قوام العيش كالبيع والرشاء: ومن أمثلة فرض الكفاية الدنيوي
, وهناية )١/٥٥(, واإلهباج )٢/٢١٤(, وتيسري التحرير )١/٣٧٦(رشح الكوكب املنري : ينظر

 ).١/١١٠(, وأصول الرسخيس )١/٧٣(السول 

 ).٢/١٢٣(ىل املغني حاشية األمري ع) ١(

  ).٢/١٥٧(حاشية ياسني عىل الترصيح ) ٢(

  ).٢/١٥٧(الترصيح ) ٣(
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فاعالَ يف اآلية الكريمة; وذلك ملا سبق بيانـه مـن ضـعف ذلـك يف اآليـة  »مَن«
يف حمل جر بدل  »مَن«القول بأن  −لد الباحث  −لفظًا ومعنًى, ويرتجح عليه 

ولسـالمة ,  )١(الـرأيبعض من كل; وذلك لقلة التقـدير واحلـذف عـىل هـذا 
د عليه إن قيل بالفاعليـة −املعنى عىل القول بالبدلية  رَّ كـام أنـه موافـق . مما قد يُ

لقول أكثر العلامء ممن مجع بني العلم بـالنحو والتفسـري كـأيب البقـاء العكـربي 
 .وابن القيم وغريمها

                                                           
  ).٣/١٢(البحر املحيط ) ١(
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  »أحوى«إعراب 
رســ إن ف: مــا إعــراب أحــو? فــاجلواب: فــإن قلــت«: قــال الشــنواين

ى, أو باألسود كان صفة لـ عَ  .»غثاء«باألخرض كان حاالَ من املَرْ
, وهذا ليس بصـحيح عـىل »غثاء«إنه صفة لـ: قال بعضهم: )١(ويف املغني
إذا فرس األحو باألسود من اجلفاف واليبس, وأمـا إذا فرسـ  )٢(اإلطالق; بل

$Èβ ®باألسود من شدة اخلرضة لكثرة الري كام فرس  tG ¨Β !$ yδ ô‰ ãΒ 〈 ]٦٤: الرمحن[ ,
لُه نعتًا لـ عْ $ ®, كجعل »غثاء«فجَ Vϑ ÍhŠ s% 〈 صفة لــ® % y` uθ Ïã 〈 وإنـام الواجـب أن ,

ى, وأُخِّ  عَ  .لتناسب الفواصل رَ يكون حاالً من املَرْ
اعرتض بأن هذا : »فمضت مدة جعله غثاء«يب بأنه عىل تقدير جِ وأُ : قوله

ما قبله, وبعضهم أجـاب  التقدير ال يرفع االعرتاض; ألن معنى املدة ال يعقب
 .)٣(»عن اآلية بأن الفاء نائب عن ثُم

دَ ابن هشام يف مغني اللبيـب  قَ قرر النحاة أن اإلعراب فرع املعنى, وقد عَ
ا يف ذكر اجلهات التي يدخل االعرتاض عىل املعرب من جهتها, فذكر منهـا  بابً

التطـرق إىل أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة وال يراعي املعنى; ولذا وجب 
 .معنى اآلية أوالً قبل احلديث عن اخلالف يف إعراهبا

                                                           
 ).٢/٥٣٥(مغني اللبيب : ينظر) ١(

 .زيادة من مغني اللبيب يقتضيها السياق) ٢(
  ).أ٧٥(الدرر البهية ) ٣(
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™] ®: قوله تعاىل: أوالً  !$ sVäî 〈 : 
وهـو  ,اء بالتشديدثَّ وكذلك الغُ  ,ما حيمله السيل :−بالضم واملد −اء ثَ الغُ 

 النبـات مـن الـوادي جوانـب عىل السيل يغرتفه ما , وهورذَ د والقَ بَ الزَّ  :اأيضً 
 : )١(لقيسا امرؤ قال ,ونحوه

ــــأنَّ  ــــ كَ ــــرِةطَميَّ ةاملُجيمِ ــــدوَ ن غُ يْلِ مِ ثَاءِ السَّ ـلْ فَ  واألغْ لِ  ةُ كَ ـزَ غْ   )٢(مِ

اهلالك البـايل مـن ورق الشـجر الـذي إذا خـرج  :الغثاء :اججَّ الزَ وقال  
ــ  مأرذاهلــ: وغثــاء النــاس .أغثــاء :عــىل مــعجيو ,ا زبــدهالســيل رأيتــه خمالطً

 .)٣(وسقطهم
, )٤(يكـون عـىل احلـال »غثـاء« أن انتصـاب وقد ذهب بعض العلـامء إىل

هنـا بمعنـى  »جعل«; ألن »جعل«والصحيح أنه منصوب عىل أنه مفعول ثان لـ
 .)٥(»ريَّ صَ «

                                                           
املرار, أشـهر شـعراء العـرب عـىل  امرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكندي, من بني آكل: هو )١(

اإلطالق, يامين األصل, مولده بنجد نحو سنة ثالثني ومائة ق هـ, واختلف املؤرخون يف اسمه, 
 . تويف نحو سنة ثامنني ق هـ. وقد مجع ما ينسب إليه من الشعر يف ديوان

  ).٣/١٠٤(, وهتذيب ابن عساكر )٩/٧٧(األغاين : ينظر

, )٨/٤٩, ٢/٣٣٩(, وهتـذيب اللغـة )١٢٥(ئ القـيس يف ديوانـه البيت مـن الطويـل, المـر) ٢(
 ).٣٨/٥٠٨) (طمى(, وتاج العروس ) طام(, ولسان العرب )٤/٤١٣(ومقاييس اللغة 

  ).٣٩/١٤١) (غثو(, وتاج العروس ) غثو(, ولسان العرب )٨/١٥٩(هتذيب اللغة  )٣(

 ).٥/٤٢٣(قدير وفتح ال ,)٦٨(, وخمتار الصحاح )٢٠/٢٧٧(اللباب البن عادل  )٤(

  ).٥/٢٠٤(, وإعراب القرآن, للنحاس )٢/٨١٣(مشكل إعراب القرآن, للقييس ) ٥(
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“3 ®: قوله تعاىل: ثانيًا uθ ôm r& 〈 : 
وَ  ة, مـن »أفعـل«اسـم عـىل زنـة : األحْ  إىل يرضـب سـوادٌ  وهـي احلُـوَّ

ة َ ة ذو قال ,اخلُرضْ مَّ  :)١(الرُّ

ا يفِ  ملْيَـــاءُ  ـــفتيْهَ ةٌ شَ ـــوَّ ـــسٌحُ عَ َــاويف اللِّثــاتِ ويفِ لَ يَاهبِ ــنَبُ  أنْ  )٢(شَ
وَ  سواد, عليها خرضة: وقيل  قـال ,خطَّني ظهره يف ألن الظبي; :واألحْ

 :)٣(طرفة

 احلـــيِّ  ويفِ  ـــوَ ـــنفضُأحْ دَيَ ـــرْ رُ  املَ ــاهِ ظَ طَ  مُ ــمْ ــؤٍ يْ سِ ؤل ــدِ  لُ جَ بَرْ  )٤(وزَ

                                                           
شـاعر مـن فحـول  ,ذو الرمـة , من مرض, أبـو احلـارث,يغيالن بن عقبة بن هنيس العدو: هو )١(

. الرمـة يفتح الشعر بامرئ القيس, وختم بذ: قال أبو عمرو بن العالء .عرصه يفالطبقة الثانية 
 .هـ سبع عرشة ومائةالبادية سنة ب: وقيل ,بأصبهان وتويف .از بإجادة التشبيهامت

 ). ٥/١٢٤(األعالم و, )١/٤٠٤(وفيات األعيان و, )٢٠٦(الشعر والشعراء : ينظر

 , واملقاصـد النحويـة)٣/٢٩١(, واخلصـائص )٣٢(البيت من البسيط, ينظر ديوان ذي الرمـة  )٢(
والـدرر , )٥/٢١٥(ومهـع اهلوامـع , )حوا(, و)عسل(, و)شنب(, ولسان العرب )٤/٢٠٣(
)٦/٥٦(. 

طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائيل, أبو عمرو, شاعر جاهيل, من الطبقة األوىل, نـادم : هو )٣(
امللك عمرو بن هند, الذي أرسله إىل املكعرب وعامله عىل البحرين وعامن, فقتله يف العرشين من 

 .هـ.عمره سنة ستني ق
  ).٣/٢٢٥(, واألعالم )١٤٦(, واملؤتلف واملختلف, ص )١٩١(الشعر والشعراء, ص : ينظر

ــة ) ٤( ــوان طرف , , وبــال نســبة يف هتــذيب اللغــة لألزهــري )٢٠(البيــت مــن الطويــل, ينظــر دي
 ).سمط(, وتاج العروس )سمط(ولسان العرب ,)١٢/٣٤٨(
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, رجل: ويقال وَ اءُ  وامرأة أحْ ـوٌّ  :ومجعهام , حوَّ َـر: نحـو ,حُ ْـراء أمحْ  ومحَ
ْر  .ومحُ

ة :قال اجلوهري   رجل: يقال الشفة, محرة: واحلُوَّ ـوَ اء وامـرأة أحْ  ,حـوَّ
, وقد  وبعري حويتُ وَ ة سوادٌ  هخرضتَ  خالط إذا: أحْ رَ فْ  وتصغري. وصُ وَ : أحْ

يْوٍ أُ  يْود: قال من لغة يف حَ  .أسَ
… ®: يف قولـــه تعـــاىل )١(زيـــدٍ  بـــن الـــرمحن عبـــد قـــال ã& s# yèy∨sù ¹™ !$ sW äî           

3“ uθ ôm r& 〈 :ـار تعـاىل اهللا رضبـه لٌ ثَ مَ  هذا فَّ  نضـارهتا, بعـد الـدنيا لـذهاب للكُ
 .خرضته بعد كذلك صار أنه: ىواملعن

ـ إذا والرطـب وقدمه, احرتاقه من أسود فجعله: )٢(عبيدة أبو وقال  سَ بِ يَ
 .)٣(دَّ وَ سْ اِ 

                                                           

 . ه وابن املنكدرعبد الرمحن بن زيد بن أسلم العدوي املدين, رو عن أبي: هو) ١(
له أحاديث حسان, وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم, وهـو ممـن يكتـب : قال ابن عدي

 . وضعفه أبو زرعة والنسائي والبخاري وابن املديني. حديثه
, وتارخيـه الصـغري )٥/٢٨٤(, وتـاريخ البخـاري الكبـري )١٧/١١٤(هتـذيب الكـامل : ينظر

 ).٢/١٦٤(شف للذهبي , والكا)١/٢٦٥(, وعلل أمحد )٢/٢٢٧(
معمر بن املثنى التيمي بالوالء, البرصـي, أبـو عبيـدة النحـوي, مـن أئمـة العلـم بـاألدب : هو) ٢(

مل يكـن يف : قـال اجلـاحظ. استقدمه هارون الرشيد إىل بغداد وقرأ عليه أشياء من كتبـه. واللغة
لـه نحـو مـائتي . ديثوكان إباضيا, شعوبيا, من حفـاظ احلـ. األرض أعلم بجميع العلوم منه

  ., تويف بالبرصة سنة تسع ومائتني»جماز القرآن«, و»نقائض جرير والفرزدق«: مؤلف, منها
  ).٦/٣٩٠(, والكامل )١٧٨ −١٧٥(, وطبقات الزبيدي )٨٥ − ٨٣(الفهرست : ينظر

, )٢/١٨٣(, والفائق )٥/١٩٠(, وهتذيب اللغة, لألزهري )٢/٢٩٥(جماز القرآن, أليب عبيدة  )٣(
, والقاموس املحيط )٣/٤٠٢(,  واملحكم, البن سيده )١/٥١١(غريب احلديث, البن قتيبة و
) حـــوي(, وتــاج العــروس )١٠٨(, وكفايــة املـــتحفظ )٦/٢٦١(, والصــحاح )١٦٤٨(
)٣٧/٤٩٧.( 
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باخلرضة ترضـب إىل  »األحو«عض العلامء قد فَرسَّ ومما سبق; يتبني أن ب
السواد, وفرسه آخرون بالسواد يرضب إىل اخلرضة, وترتـب عـىل اخلـالف يف 
املعنى اللغوي للكلمة خالف يف املعنـى الـوظيفي هلـا; إذ اختلـف العلـامء يف 

 : عىل ثالثة أقوال »أحو«إعراب 
 : القول األول

™¹ ®: تعرب صفة لقوله تعاىل »أحو«أن  !$ sW äî 〈 . 
ــول ــذا الق ــرجيح ه ــال إىل ت ــب :وم ــن أيب طال ــي ب ــ مك , )١(القييس

 .)٥(, والشوكاين)٤(, والبيضاوي)٣(, وأبو حيان)٢(والنحاس

                                                           
  ).٢/٨١٣(مشكل إعراب القرآن ) ١(

  ).٥/٢٠٤(إعراب القرآن, للنحاس ) ٢(

  ).٨/٤٥٣(البحر املحيط ) ٣(

  ).٥/٤٨٠(البيضاوي  تفسري) ٤(
الـدين, أبـو اخلـري البيضـاوي,  عبد اهللا بن عمر بن عيل, قايض القضاة, نارص: والبيضاوي هو

ا, مـن تصـانيفه ا, صـاحلًا, متعبـدً ا, خـريً ا, نظارً ا مربزً الطوالـع, : صاحب املصنفات, كان إمامً
وتسعني وسـتامئة,  تويف سنة إحد ., وخمترص الكشاف»خمترص من احلاصل واملصباح« واملنهاج

 .وقيل غري ذلك
طبقــات الشــافعية الكــرب, البــن الســبكي و, )٢/١٧٢(طبقــات ابــن قــايض شــهبة : ينظــر

)٨/١٥٧.( 

 ).٥/٤٢٣(فتح القدير ) ٥(
حممد بن عيل بن حممد الشوكاين, ولد بشـوكان, ونشـأ بصـنعاء, وويل قضـاءها : والشوكاين هو

نيـل : مـن مصـنفاته. هد من كبار علـامء الـيمنسنة تسع وعرشين ومائتني وألف, وهو فقيه جمت
= 
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 : ويف تعليل ظهور السواد يف العشب بعد أن كان أخرض وجوه
 شـأن ومـن اهلـواء, عـىل الربد استيالء عند جيف إنام العشب أن :أحدها

 .اليابس وتسود الرطب يضتب أهنا الربودة
 .فتسود كدرة أجزاء هبا فيلصق السيل حيملها أن :وثانيها 

 . فتسود الكثري الغبار هبا صقتليف الريح حيملها أن :وثالثها
 : القول الثاين

ـى يف قولـه تعـاىل »أحو«أن  عَ “ü ®: تعرب حـاالً مـن املَرْ Ï%©!$#uρ ylt÷zr& 

4© tç öpR ùQ$# 〈, فجعله غثاء :وتقدير اآلية عندهم الذي أخرج املرعى أحو . 
, )١(الكسـائي: حـاالً  »أحـو«وقد ذهـب إىل تـرجيح القـول بـإعراب 

ـ  "معاين القرآن", ونسبه إىل الفَّراء, وأيب عبيدة, وكالم الفَّراء يف )٢(والزركيش يقتيض
                                                           

=  
تـويف سـنة . األوطار رشح منتقى األخبار للمجد بن تيمية, وفتح القدير يف التفسري, وغري ذلك

 .مخسني ومائتني وألف
 ).١/٣(, ونيل الوطر )٢٢٥ – ٢/٢١٤(البدر الطالع : ينظر

 ).٢/٢٩٥(جماز القرآن  ) ١(
 ).٣/٢٨٠(الربهان يف علوم القرآن ) ٢(

,  ,أبـو عبـد اهللا الزركيشـ ,حممد بن هبادر بن عبد اهللا, العامل العالمة, بدر الدين: والزركيش هو
ـا, أصـولي  كـان .ياألذرع حلب إىل ورحل إىل ,البلقينيوأخذ عن اإلسنوي  مـن  .ا, أديبًـافقيهً

 .ري ذلكوغ »الربهان يف علوم القرآن«و ,»الروضة«, و»تكملة رشح املنهاج لإلسنوي« :انيفهصت
 .تويف يف رجب سنة أربع وتسعني وسبعامئة

, وإنبـاء الغمـر بأنبـاء )٣/٣٩٧(, والـدرر الكامنـة )٣/١٦٧(طبقات ابن قايض شهبة  :ينظر
 ).٦/٣٣٥(, وشذرات الذهب )١٢/١٣٤(, والنجوم الزاهرة )٣/١٣٨(العمر 
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 .)٢(حيكي  اخلالف "جماز القرآن", وكالم أيب عبيدة يف )١(إعراهبا نعتًا
 : ثالقول الثال

التفصيل وعدم اإلطالق, وهذا القول جيمع بني الرأيني السـابقني, فـإذا 
األسود من اجلفاف بعد أن كان أخرضـ, فيعـرب نعتًـا, وإذا : اعتربنا األحو
ى«األسود من شدة اخلرضة, فيعرب حاالً من : عددنا األحو عَ يف اآليـة  »املَرْ

 . »غثاء«السابقة, وتقدم عليه 
  , )٣(الزخمرشـــي: »أحـــو«ول يف إعـــراب وذهـــب إىل تفصـــيل القـــ

 ., ووافقهام عىل ذلك الشنواين)٤(وابن هشام
 : األدلة

 : أدلة القول األول
ـــراب  ـــىل إع ـــول األول ع ـــا,  »أحـــو«اســـتدل أصـــحاب الق   نعتً

   )٥(بموافقــــــــــة التفســــــــــري; إذ رو ابــــــــــن أيب طلحــــــــــة
                                                           

  ).٣/٢٥٦(معاين القرآن, للفراء ) ١(

 ).٢/٢٩٥(جماز القرآن ) ٢(

 ).٤/٧٤٠(الكشاف : ينظر) ٣(

 , )٦٩٣(ومغني اللبيب  ,)٢/١٢٨٣(التبيان يف إعراب القرآن  )٤(

له أشياء منكرات, : قال أمحد. عيل بن أيب طلحة سامل اهلاشمي, رو عن ابن عباس مرسالً : هو )٥(
ا يف الـرتاجم ولكنـه ال : وقال النسائي ليس به بأس, نقل عنـه البخـاري يف تفسـريه شـيئًا كثـريً

 ., ووثقه العجيل, تويف سنة مائة وعرشينيسميه
, واجلـرح والتعـديل )٦/٢٨١(, وتـاريخ البخـاري الكبـري )٢٠/٤٩٠(هتذيب الكامل : ينظر

 ).٢/٢٥١(, وخالصة تذهيب هتذيب الكامل )٦/١٠٣١(
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ا: يف تفسريها أنه قال )١(عن ابن عباس  . )٢(هشيامً متغريً
: عبـاس ابـن قـال. »غثـاء«ـل صفة أحو أن والظاهر: و حيانويقول أب

… ® املعنى ã& s# yèy∨sù ¹™ !$ sW äî 3“ uθ ôm r& 〈, وأصـابته قـدم إذا الغثـاء ألن ;أسـود :أي 
 .)٣(أحو فصار ,وتعفن دَّ اسوَ  األمطار

 : أدلة القول الثاين
استدل أصحاب القول الثـاين بـورود معنـى السـواد لشـدة اخلرضـة يف 

$Èβ ®: تعـاىل تفسري قولـه tG ¨Β!$ yδô‰ãΒ 〈 ]فقـد قيـل يف تفسـريها] ٦٤: الـرمحن :
 .)٤(سوداوان لشدة خرضهتام

 : أدلة القول الثالث
يمكن أن يستدل ألصحاب القول الثالث بام استدل به أصحاب القولني 
األول والثاين, وبأن اللغة والتفسري قد نطقا بـاملعنيني املـذكورين, وال مـرجح 

                                                           
وصـاحبه, وحـرب  عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب اهلاشمي, أبو العباس ابن عم النبي : هو) ١(

ا وستامئة حديث, اتفق البخـاري ومسـلم مـنهم عـىل األمة وفقي هها, وترمجان القرآن, رو ألفً
 .مات بالطائف سنة ثامن وستني هـ, وصىل عليه حممد بن احلنفية. مخسة وسبعني

وخالصـة تـذهيب هتـذيب , )١/٤٢٥(, وتقريب التهذيب )٥/٢٧٦(هتذيب التهذيب : ينظر
 ).٢/٦٩(الكامل

  ).١٢/١٤٨(, واللباب )٢/٢٩٥(ة جماز القرآن, أليب عبيد) ٢(

  ).٨/٤٥٣(البحر املحيط  )٣(

  ).٣١/١٢٧(مفاتيح الغيب ) ٤(
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ر; فكذلك يصح احلمل عىل كال املعنيني واإلعراب بمقتضاه, ويف ألحدمها عىل اآلخ
ثاء, صفة إنه »أحو« يف بعضهم قول«: ذلك يقول ابن هشام  بصـحيح ليس وهذا لغُ

 فرسـ إذا وأمـا س,بْ واليَـ اجلفـاف مـن باألسـود األحو رسِ فُ  إذا بل اإلطالق, عىل
لـه ,»تانمُدهامّ « فُرسِّ  كام الريِّ  لكثرة اخلرضة شدة من سودباأل  »غثـاء«ـلـ صـفة فجعْ

VϑÍhŠ$ ® كجعْل s% 〈 لــ صـفة® % y` uθÏã 〈, مـن حـاال تكـون أن الواجـب وإنـام 
روأُ  ,املرعى  .)١(الفواصل لتناسب خّ
 : املناقشة

نعتًا ما ذهب إليه أصحاب القول الثـاين  »أحو«ناقش القائلون بإعراب 
عرب حاالً أن يتأخر احلال, وإنـام إهنا ت: يلزم عىل قولكم: بأن قالوا »حاالً «من إعراهبا 

 . )٢(يقع التقديم والتأخري إذا مل يصح املعنى عىل غريه
ن وقوعه هنا ملناسبة فواصل السور: وأجيب سُ  . بأن الفصل قد حَ

 : الرتجيح
بعد عرض أقوال العلامء وبيان ما اسـتندوا إليـه, يـر الباحـث أن رأي 

هـو أوىل اآلراء  − ملعنـى والتفسـري القائـل بالتفصـيل حسـب ا  ,أصحابهالشنواين و
ا  .بالصواب; وذلك ملا تقدم من ثبوت كال املعنيني لغةً وتفسريً

                                                           
  ).٦٩٣(مغني اللبيب  )١(

  ).٥/٢٠٤(إعراب القرآن, للنحاس ) ٢(
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 :املرفوعات) ب(
  اخلالف يف تقديم الفاعل على عامله مع بقائه على الفاعلية

ا عىل تعريف الشـيخ خالـد للفاعـل مقـدم : قولـه«: يقول الشنواين تعليقً
فليس بفاعل; ألن الفعل املسند  »زيد قام«: قولكمن  »زيد«خرج به نحو : قيل: عليه

ا عليه, بل هو مؤخر عنه, وإنام هو مبتدأ والفعل خربه  .إليه ليس مقدمً
مع أن يف كالمه نظر; ألنـا ال نسـلم أن الفعـل مسـند إىل , وهو الصواب

ثِّل به, بل الفعل مسند إىل ضمري مسترت فيه, وهو وضمريه مسندان  »زيد« فيام مً
فتوهم أنـه وارد, ولـيس بـوارد;  ،»زيد«, إال أنه اتفق أن الضمري هو »زيد«إىل 

ألن هذه داللة عقلية, والتعريف إنام هو باعتبار الداللة اللغويـة, وكـذا القـول 
 .)١(»زيد قائم, فإذن ال حاجة إىل قيد: يف شبه الفعل نحو

 .    من أوجد الفعل: الفاعل لغةً 
ا , أو : واصطالحً   .)٢(مضمن معناهاملسند إليه فعلٌ

 .)٣(املفرغ له عامل عىل جهة وقوعه منه, أو قيامه به: وقيل
ا للفعل−ومن حق الفاعل  أن يتقدم عىل الفعـل;  −من حيث كونه موجدً

                                                           
  ).أ٤٨ب, ٤٧(الدرر البهية ) ١(

, واملسـاعد )٢/١٠٥(, ورشح التسهيل البن مالـك )١٢٨(رشح املقرب البن عصفور : ينظر) ٢(
, وحاشية )١/٢٦٦(, والترصيح )١/٤٦٢(, ورشح ابن عقيل )١/٣٨٥( تسهيل الفوائد عىل

 ).١/١٥٨(اخلرضي 

 ).٢/٢٥٣(مهع اهلوامع : ينظر) ٣(



@ @
   

حيث كان وجوده قبل وجوده, لكن الفعل ملا كان عـامالً يف الفاعـل, ومرتبـة 
م عىل الفاعل −العامل مقدمة عىل مرتبة املعمول  دِّ  .قُ

اختلف النحويون يف جواز تقديم الفاعل عىل عامله مـع بقائـه عـىل وقد 
 :فاعليته, عىل ثالثة مذاهب

 :املذهب األول 
زيد قـام, يكـون : أنه جيوز تقديم الفاعل عىل عامله يف سعة الكالم, ففي مجلة

 .قام زيد: هو الفاعل, وتكون بمثابة» زيد«
 .)١(وهو مذهب مجهور الكوفيني

 :املذهب الثاين
عل من ذلـك قـول )٢(ه جيوز تقديم الفاعل عىل الفعل يف رضورة الشعرأن , وجيُ

  :)٣(قول املرار الفقعيس

ــ ــولــتِطْ فأَ  دتِ دَ صَ ــوقَ ودَدُالصُّ ـولُ عىل طُ  الُ صَ وِ املَّ ـالصُّ  )٤(ومُ دُ دود يَ
                                                           

 ).٢/٢٣٩(, والترصيح )٢/٢٥٥(, ومهع اهلوامع )٢/١٠٨(رشح التسهيل, البن مالك ) ١(

 ). ٢/٢٥٥(, ومهع اهلوامع )١٢٩(املقرب : ينظر) ٢(

ر بن سعيد بن حبيب الفقعيس, أبو حسان, شاعر إسالمي, من شعراء الدولة األمويـة, املرا: هو) ٣(
, نسبته إىل فقعس من بني أسد بن خزيمة  . األموية, كان مفرط القرص, ضئيالً

ــر ــعراء : ينظ ــم الش ــعراء, ص )٤٠٨(معج ــعر والش ــة األدب )٦٨٣ −٦٨٠(, والش , وخزان
)٢/١٩٦.( 

, )١/١٠٥(, ورشح أبيـات سـيبويه )٤٨٠( ديوانه البيت من الطويل, وهو للمرار الفقعيس يف )٤(
 ,١٠/٢٢٦(, وخزانـة األدب )٩١(, واألزهيـة )٢/٧١٧(, ورشح شواهد املغني )١/١٠٥(

= 
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 .وذهب إليه األعلم وابن أيب العافية
 : املذهب الثالث

ـا, فـإن أنه ال جيوز تقديم الفاعل عىل عامله مع بق ائه عىل الفاعليـة مطلقً
وجد يف اللفظ ما ظاهره تقدم الفاعل عىل املسند وجب عند البرصـيني تقـدير 

ا يف املسند, ويكون املُقدم ا مسترتً  : الفاعل ضمريً
ضمري مسترت مرفوع عىل الفاعلية عائـدٌ » قام«, ففي »حممد قام«إما مبتدأ كام يف 

 .وفاعله يف حمل رفع خرب عنه »قام«, الذي هو املبتدأ, و»حممد«عىل 

βÎ)uρ Ó‰tn÷ ®: وإمــا فــاعالً لفعــل حمــذوف كــام يف قولــه تعــاىل r& z⎯ÏiΒ 

š⎥⎫Ï.Î ô³ßϑ ø9$# x8u‘$ yf tFó™ $# çν öÅ_ r' sù 〈 ]فاعل لفعل حمذوف » أحد«فـ ،]٦: التوبة
وإن اســـتجارك أحـــد «: , والتقـــدير»اســـتجارك«يفرســـه املـــذكور وهـــو 

  .)١(»استجارك

                                                           
=  

ـــدرر  ,)٢٣١ ,٢٢٩ ,٢٢٧ ـــاب , )٥/١٩٠(وال ـــبة يف الكت ـــال نس , )٣/١١٥, ١/٣١(وب
, وخزانـة األدب )١/١٤٤(, واإلنصاف )٢٥٧, ١/١٤٣(واخلصائص , )١/٨٤(واملقتضب 

)١/١٤٥.( 
أداة رشط خمتصـة  »إن«خـربه مـن غـري حـذف; ألن  »اسـتجارك«مبتـدأ, و »أحـد«وإنام مل جيعل ) ١(

ـا لألخفـش والكـوفيني, فيجـوز عنـدهم أن  بالدخول عىل األفعال عند مجهور البرصيني خالفً
خـربه, وسـوغ االبتـداء بـه تقـدم الرشـط عليـه, أو وصـفه  »اسـتجارك«مبتدأ, و »أحد«يكون 

 .»املرشكني«بـ
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, وهـو )٣(, وابن األنباري)٢(, كابن جني)١(البرصينيوهو مذهب مجهور 
 ., وتابعهم عىل ذلك الشنواين)٤(ظاهر كالم سيبويه, وهو )٣(األنباري

رفـع باالبتـداء, » عبد اهللا«عبد اهللا قام, فـ: فإذا قلت«: )٥(ويف ذلك يقول املربد
 .)٦(»فاعلٌ » قام«يف موضع اخلرب, وضمريه الذي يف » قام«و

ا رً هَ ظْ فإن مل يكن مُ  ,الفاعل عىل الفعل وال جيوز تقديم«: ويقول ابن جني
ويف  ,مرفـوع باالبتـداء »زيـد«ـف ,زيد قام :تقول ,فهو مضمر فيه ال حمالة دهُ عْ بَ 
, ومثل ذلك قول ابن مالـك يف رشح )٧(»وهو مرفوع بفعله ,»زيد« ضمريُ  »قام«

 .)٨(رشح التسهيل
 

                                                           
٢/٢٥٥(, واهلمع )٢/٢٧٩(االرتشاف : ينظر) ١( ,٢٥٤.( 
 ).٣١(اللمع البن جني : ينظر) ٢(
 ).٨٩(أرسار العربية : ينظر) ٣(
 ).١/١٦١(حاشية اخلرضي : ينظر) ٤(
ولـد بالبرصـة, : حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثاميل األزدي, أبو العباس, املعـروف بـاملربد: هو )٥(

ه, وأحد أئمـة األدب واألخبـار, وتـويف ببغـداد سـنة سـت وثامنـني إمام العربية ببغداد يف زمن
 . الكامل, املذكر واملؤنث, املقتضب, وغري ذلك: من كتبه. ومائتني
  ).٥/٤٣٠(, لسان امليزان )٣/٣٨٠(, تاريخ بغداد )١/٤٩٥(وفيات األعيان : ينظر

 ).٤/١٢٨(املقتضب : ينظر) ٦(
 ).٣١( اللمع: ينظر )٧(
 ).٢/١٠٨(لتسهيل, البن مالك رشح ا: ينظر) ٨(
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 :األدلة
 :أدلة الكوفيني

عامله يف سـعة الكـالم بـورود  استدل القائلون بجواز تقديم الفعل عىل
 :ذلك يف كالم العرب, ومنه قول امرئ القيس

ـــومٌ لَ  ـــا ي ـــلَّ لن ـــةٍفظَ ـــذٌ ٌ بنعم يِّــبِ  ذي تَغَ ــهُ مُ سُ يــلٍ نَحْ قِ ــل يف مَ قِ  )١(فَ
ه متغيبِ : فتقديره  .)٢(نحسُ

 :)٣(كام استدلوا بقول الزباء بنت عمرو

ــــدا ــــيُها وئي شْ ــــامل مَ ــــا للج ــــ م ــــنَ أم حدي لْ ْمِ ــــدالً حيَ اأجن  )٤(دً

                                                           
, )١/٦٥٤) (غيـب(, ولسان العـرب )٣٨٩(البيت من الطويل, وهو المرئ القيس يف ديوانه ) ١(

 ).٣/٥٠١) (غيب(, وتاج العروس )١٠/١٤٨) (زهق(, )١/٦٥٤(

 ).٢/١٠٨(رشح التسهيل, البن مالك : ينظر) ٢(
ع  الزباء بنت عمرو بن الظرب: هي) ٣( يْدَ ـمَ يف العرصـ اجلـاهيل, صـاحبة , ملكـة مشـهورة بن السَ

سـنة  −بعد مقتـل أبيهـا : وقيل − , وملكة الشام واجلزيرة, وليت تدمر بعد وفاة زوجها»تدمر«
توفيـت سـنة ثـامن ومخسـني . سبع وستني ومائتني, فلم تلبث أن طـردت الرومـان وحـاربتهم

 .وثالثامئة قبل اهلجرة
 ).٣/٤١(األعالم, للزركيل : ينظر

, ورشح عمـدة )٢٠٠(, وأدب الكاتـب )١٢٣٧, ٧٤٢(لزباء يف مجهرة اللغة البيت من الرجز ل)٤(
, ورشح )٢/٥٨١(, ومغنـي اللبيـب )٣/٤٤٣) (وأد(, ولسان العـرب )١٧٩(عمدة احلافظ 
, وللزباء أو اخلنساء يف املقاصـد النحويـة )٧/٢٩٥(, وخزانة األدب )٢/٩١٢(شواهد املغني 

  ). ١/١٥٩(, وبال نسبة يف مهع اهلوامع )٢/٤٤٨(
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ا مشيُها: فتقديره ـا, وال جـائز أن يكـون : , قالوا)١(وئيدً فقد روي مرفوعً
ا«مبتدأ; إذ ال خرب له يف اللفظ إال  وهو منصـوب عـىل احلـال; فتعـني أن  »وئيدً

ا«يكون فاعالً بـ ا عليه فقد تقدم الفاعل عىل املسند »وئيدً  .)٢(مقدمً
  :)٣(وبقول النابغة الذبياين

ـن ـدَّ مِ ـوي بِراكِـبٍفَال بُ وجـاءَ هتَ دِ  عَ ها اللَيلَ قاصِ ريُ  )٤( إِىل اِبنِ اجلُالحِ سَ
  :)٥(كام استدل بعضهم بقول عدي بن زيد 

ــــو يُّ َ م حيُ ــــبْهُ نُ ــــلٌ يَ ــــى واغِ ــه كــأسُ الســاقي فمتَ ــفْ علي طَ عْ  )٦(هُ وتُ
                                                           

 ).٢/١٠٨(, ورشح التسهيل, البن مالك )١٢٩(رشح املقرب, البن عصفور : ينظر) ١(
 .بدل اشتامل من اجلامل: متيش مشيها, وباجلر: بالنصب عىل املصدر, أي »مشيها«وقد روي 

 ).١/٢٧١(الترصيح بمضمون التوضيح : ينظر) ٢(
هيل, من الطبقة األوىل, وكان حظيـا أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياين, شاعر جا: هو) ٣(

ا طويالً وتويف نحو سـنة  عند النعامن بن املنذر, وكان أحسن شعراء العرب ديباجة, وعاش عمرً
 .هـ.ثامين عرشة ق

  ).٥٥, ٣/٥٤(, واألعالم )١/٢٨٧(, وخزانة األدب )٣٨(الشعر والشعراء : ينظر
 ).١/١٦٧(واالشتقاق , )٤١(انه وهو للنابغة الذبياين يف ديو, البيت من الطويل )٤(
ا وحيسـن : هو )٥( عدي بن زيد بن محاد العبادي التميمي, شاعر, من دهاة اجلاهليني, كـان فصـيحً

العربية والفارسية, وهو أول من كتب بالعربية يف ديوان كرس, سجنه النعامن ثم قتلـه بـاحلرية 
 . هـ.سنة مخس وثالثني ق

, واألعـالم )٢/٩٧(, واألغـاين )٦٣(الشـعر والشـعراء , و)١/٢٤٩(النجوم الزاهـرة : ينظر
)٤/٢٢٠.(  

,  واإلنصـاف )٣/١١٣(, والكتـاب )١٥٦(البيت من اخلفيف, وهو لعدي بن زيـد يف ديوانـه ) ٦(
والـدرر  ,)٣٩, ٩/٣٧, ٣/٤٦(, وخزانـة األدب )٢/٨٨(, ورشح أبيات سيبويه )٢/٦١٧(
) وغـل(, ولسان العرب )٩/١٠(فصل , ورشح امل)٢/٧٦(وبال نسبة يف املقتضب  , )٥/٧٨(
 ).٤/٣٢٥(, ومهع اهلوامع )١١/٧٣٢(
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إما مرفوع بمضمر يدل عليه املتأخر, أو باملتأخر,  »واغل«إن : فإهنم قالوا
ه بمضمر ممتنع; الستلزامه إعامل أداة الرشط يف فعلني قبـل اجلـواب, وارتفاع

ا لألول; فتعني ارتفاعه باملتأخر  .)١(وليس الثاين تابعً
 :أدلة مجهور البرصيني

 :استدل من ذهبوا إىل وجوب تأخري الفاعل عن فعله, بأمور
أن الفاعل مع فعله ككلمة ذات جـزأين, صـدرها هـو الفعـل,  :أحدها
و الفاعل, وكام ال جيوز تقديم عجز الكلمة عىل صدرها, كذلك ال وعجزها ه

 .جيوز تقديم ما هو بمنزلة العجز عىل ما هو بمنزلة الصدر
 :منها  أوجه ير من عدةأن الفعل والفاعل كجزأي الكلمة الواحدة والدليل عىل 

øŒ ®  :تعـاىل ومنه قوله ,إذا اتصل به ضمري الفاعلن كَّ سَ تُ الم الفعل  أن :أوالً  Î)uρ 

$ tΡ ô‰tã≡uρ #© y›θ ãΒ z⎯Š Ïèt/ö‘ r& \' s# ø‹ s9 〈 ]تــوايل ذلــك بكراهيــة ; وعللــوا]٥١: البقــرة 
تـوايل أربعـة  العرب إذ ليس من كالم ;أربعة متحركات لوازم يف كلمة واحدة

 ,متحركات لوازم يف كلمة واحدة إال أن حيـذف مـن الكلمـة يشء للتخفيـف
فلو مل ينزلوا ضمري الفاعل منزلة حرف مـن . )٢(طٍ بِ لَ وعُ  طٍ لِ كَ وعُ  طٍ لِ جَ عُ  :نحو

                                                           
 ).٢/١٠٩(رشح التسهيل البن مالك : ينظر) ١(
ريد) ٢( لِط, وهو اللبن اخلاثر الغليظ: يقال: قال ابن دُ كَ لَبِط وعُ لِط وعُ جَ ثَلِط وعُ بِد وعُ دَ  . هُ

الِط«هو مقصور من : قال ابن بري كَ  .كأخواته »عُ
 ).١٩/٤٨٣) (عكلط(, وتاج العروس )٢/١١٦٧(اللغة  مجهرة: ينظر
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نْخ له الم الفعـل إذا اتصـل  نُ كَّ سَ ن ضمري املفعول ال يُ فإ ;ا أسكنوا المهملََ  ,الفعل )١(سِ
øŒ ® :تعـاىل, ومنه قوله ألنه يف نية االنفصال ;به Î)uρ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï≈ uΖ ßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï%©!$#uρ † Îû 

ΝÍκ Í5θ è=è% ÖÚt¨Β $ ¨Β $ tΡ y‰tãuρ ª!$# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ ωÎ) #Y‘ρá äî 〈 ]فلـم  ,]١٢: األحزاب
øŒ ® :بخالف قوله تعاىل ;إذ كان يف نية االنفصال ;يسكن الم الفعل Î)uρ $ tΡ ô‰tã≡uρ 

#© y›θ ãΒ z〈; ٢(ألنه يف نية االتصال(. 
وحـذفها عالمـة  ,اخلمسة عالمة للرفعاألفعال النون يف ثبوت أن  :ثانيًا

يف  −هـي األلـف والـواو واليـاء و − هذه الضـامئر فلوال أن .للجزم والنصب
ـ »تفعلني«و »تفعلون«و »يفعلون«و »تفعالن«و »يفعالن« خ نْ بمنزلة حرف من سِ

ـا جُ ملََـ ,الكلمة ا; ألن فيـه  فصـل عالمـة اإلعـراب عـن اإلعـراب بعـده لعِ
 .)٣(كلمتها

ــا ÏM ®: تــاء التأنيــث تلحــق بالفعــل يف قولــه تعــاىلأن  :ثالثً s9$ s% ßN r&tøΒ$#           

Í“ƒÍ•yèø9$# 〈 ]وإنـام التأنيـث  ,والفعـل ال يؤنـث ,قامت هند :, ويف قولنا]٥١: يوسف
عـل فلـو مل جيُ , وال جيوز أن تُلحق عالمة التأنيث بالكلمة ويُراد تأنيث غريها, لالسم

 .)٤(ا جاز إحلاق عالمة التأنيث بهالفاعل بمنزلة جزء من الفعل ملََ 
                                                           

نْخ الكلمة) ١(  . أصل بنائها: سِ
 ).٣/٢١١٤) (سنخ(لسان العرب 

  ).٩٠(أرسار العربية ) ٢(

  .السابق نفسه) ٣(

  ).١٤٩(, واللباب )٨٩(أرسار العربية ) ٤(
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ا , ومنه قول الشاعرتِ نْ كُ  :»كنت«النسب إىل  أهنم قالوا يف: رابعً  :يّ

نـً تُ عاجِ ـبَحْ نْتِيا وأَصْ تُ كُ بَحْ ُّ افأَصْ صالِ  ورشَ نُ  خِ نْتُ وعـاجِ ءِ كُ  )١(املَرْ
, الكلمة ملـا جـاز إثباهتـا خِ نْ منزلة حرف من سِ تكن بولو مل  ,التاء تفأثبت

ا; إذ اجلملة ال ينسب إليها  .)٢(وملا جازت النسبة إليهام معً
ا فجعلومهـا بمنزلـة  ,وهي مركبة من فعـل وفاعـل ,»حبذا« :أهنم قالوا: خامسً
 .)٣(كم عىل موضعه بالرفع عىل االبتداءوحُ  ال يفيد وحده, اسم واحد

ــا بلفــظ واحــد يف التثنيــة واجلمــع  »حبــذا«يف  »ذا«أهنــم جعلــوا : سادسً
عل يف الكلمة الواحدة فَ  .)٤(والتأنيث, كام يُ

ا يْبِذه«: »حبذا«وا يف تصغري أهنم قال :سابعً فصغروا الفعل وحذفوا  »ما أُحَ
ال حتبـذه, : منه إحد الباءين, وحذف األلـف مـن االسـم, والعـرب تقـول

وا منهام  .)٥(فاشتقِّ
واإللغـاء إنـام يكـون  ,فألغوهـا ,قـائم − ظننت −زيد  :أهنم قالوا: ثامنًا

                                                           
, )عجـن(, و)كنت( , وتاج العروس)كنت(البيت من الطويل, وهو بال نسبة يف أساس البالغة ) ١(

, وجممـل اللغـة )١٣/٣٦٩) (كون(, )١٣/٢٧٧) (عجن(ولسان العرب , )٥/٧٠) (كون(و
 ).١٣/٦٤٦(, واملخصص )٢٣/٤٥٠(

  ).١٤٩(, واللباب )٨٩(أرسار العربية ) ٢(

  .املرجعان السابقان: ينظر) ٣(

  .املرجعان السابقان: ينظر) ٤(

  ).١٥١(اللباب ) ٥(
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ا ملـ ,لة كلمـة واحـدةفلو مل يتنزل الفعل مع الفاعل منز ,للمفردات ال للجمل
 .)١(جاز اإللغاء
ا , ومنـه فقِ  فْ قِ  :ألن املعنى ;عىل التثنية »افَ قِ « :أهنم قالوا للواحد :تاسعً

$ ® :تعــاىلقولــه  u‹ É)ø9r& ’Îû tΛ©⎝ yγy_ 〈 ]ن كــان اخلطــاب مللــك إفثنــي و, ]٢٤: ق
فلـو  ,ءوإنام هي لألسام ,والتثنية ليست لألفعال ,قِ لْ أَ  قِ لْ أَ  :ألن املراد به ;واحد

 .)٢(ا جاز تثنيتهملََ  منزلة بعض الفعل −الفاعل  – مل يتنزل االسم
ا ; أهنم مل يعطفوا عـىل الضـمري املتصـل املرفـوع مـن غـري توكيـد :عارشً

 .)٣(جمر احلرف من الفعل واختالطه بهالضمري جلريان 
أن تقدم الفاعل يوقع يف اللبس بينه وبني املبتـدأ; وذلـك أنـك إذا  :ثانيها

رِ السامع: قلت دْ ا, مل يَ هل املـراد االبتـداء : زيد قام, وكان تقديم الفاعل جائزً
 »قـام«, وفاعله املسترت فيـه, أم املـراد إسـناد »قام«واإلخبار عنه بجملة  »زيد«بـ

 وحده إليه?
: وال جيوز تقديم الفاعل عىل الفعل فتقـول«: )٤(ويف ذلك يقول احلريري

                                                           
  .السابق) ١(

 ).١٤٩(, واللباب للعكربي )٨٩(العربية  أرسار )٢(

 ).١٤٩(اللباب ) ٣(

 القاسم بن عيل بن حممد بن عثامن, أبو حممد احلريري, صاحب املقامات التي بلغ هبـا أعـىل: هو) ٤(
 »امللحـة«: املقامات, وإمام عرصه يف األدب والنظم والنثر والبالغة والفصـاحة,  مـن تصـانيفه

 .تويف بالبرصة سنة ست عرشة ومخسامئة .»وهام اخلواصدرة الغواص يف أ«ورشحها, و
 ). ٧/٢٦٦(, طبقات الشافعية الكرب )١/٢٨٩(طبقات ابن قايض شهبة : ينظر
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اعـل إىل بـاب املبتـدأ ويقـع اللـبس يف زيد خـرج; ألنـه ينتقـل مـن بـاب الف
 .)١(»الكالم

أن كونه فاعالً ال يتصور حقيقة إال بعد صدور الفعل منه, ككونه  :ثالثها
ا كذلك  .)٢(كاتبًا وبانيًا, فجعل يف اللفظ مؤخرً

كام استدلوا بأن الفاعل إذا تقدم عىل فعله, فقد تعرض لتسـلط العوامـل 
د  ,رأيت عبد اهللا قـام :أنك تقول :من فساد قوهلمو«: عليه; ويف هذا يقول املربَّ

 »?عبـد اهللا هـل قـام« :أنك تقـول :ومن ذلك... فيدخل عىل االبتداء ما يزيله
وحمال أن يعمل ما بعـد حـرف االسـتفهام  ,فيقع الفعل بعد حرف االستفهام

 .)٣(»فيام قبله
 :املناقشة

مشـيها «: ناقش األعلم وابن عصفور اسـتدالل الكـوفيني بقـول الزبـاء
ا  .بأنه رضورة, والرضورة تبيح تقدم الفاعل» وئيدً

دَّ ما ذهبا إليه من أن الرفع رضورة بأنه ال رضورة يف البيت; إذ يمكـن  ورُ
ا  »مشيها«نصب  ; أو جره عىل البدليـة »متيش: أي«عىل املصدرية, والعامل يكون مقدرً

 .كام ورد يف الروايتني األخريني »اجلامل«بدل اشتامل من 

                                                           
لحة اإلعراب : ينظر) ١(  ).٣٩(رشح مُ
 ).٤٩(اللباب : ينظر) ٢(
 ).٢/١٠٧(, ورشح التسهيل البن مالك )٤/١٢٨(املقتضب : ينظر )٣(
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 ,)١(ما ليس للشاعر عنه مندوحة وهو تعريف ابـن مالـك: ذا عىل أن الرضورةه
 .أما عىل أهنا ما وقع يف الشعر فيكون هذا التخريج ساملًا من اخلدش

» مشـيها«: أما البرصيون, فقد ردوا استدالل الكوفيني بأن جعلوا قوهلـا
ا, وتقـدير الكـالم ع» وئيد«, وجعلوا اخلرب الناصب لـمبتدأً  مـا : نـدهممضمرً

ا, أو ا, عىل تقدير حـذف اخلـرب واالكتفـاء : للجامل مشيها ظهر وئيدً ثبت وئيدً
طًا كَ مُ كْ حُ : باحلال, مثل قول العرب مَّ سَ  .)٢(مُ

بأنه ختريج عىل شاذ; لعدم استكامل رشوط حـذف اخلـرب الـذي  دَّ وقد رُ 
ا; إذ هـذ ه سد احلال مسده; فقد فقدَ رشط عدم صالحية احلال ألن تكون خربً

ا; ألهنا حال من ضمريه, بخـالف احلـال التـي ال  احلال تصلح ألن تكون خربً
تصلح; فإهنا تكون من ضمري عائد عىل معمول املبتدأ, أو معمول مـا أضـيف 

ـ العبدَ  رضيبَ «: إليه املبتدأ نحو قول ابن مالك ـ مُّ مسـيئًا وأتَ احلـق  بيينـيَ تَ  رٍ عْ شِ
 . »منوطًا باحلكم

املحذوفة العائد عىل العبـد الـذي هـو  »كان«ل حال من فاع »مسيئًا«فإن 
                                                           

  ).١/٥٠(, وخزانة األدب )٤٣٠(ي الكوكب الدري, لإلسنو) ١(

 ).١/٣٨٧(, واملساعد عىل تسهيل الفوائد )٢/١٠٩(رشح التسهيل البن مالك : ينظر) ٢(
ثَلٌ  خـذ حقـك  :بـو بكـرأقـال  .احـتكم وخـذ حكمـك :أي ,حكمك مرسـالً  :يراد بهوهذا مَ

نى به: , أوسهالً  :يأ ,امسمطً  عْ الً يُ رسَ صـله مـن أن ظـأو: هـالل العسـكري , قال أبـوجائز :مُ
 .فيكون ذلك أسهل من السلخ ,ما عليه من الشعر إذا كشطتَ  :يسمطت اجلد :قوهلم
, وجممـع )٣٠٨(, وأسـاس البالغـة )٣٧٤(مجهرة األمثال , و)١٢/٢٤٣(هتذيب اللغة  :ينظر

 ).١٩/٣٨٥) (سمط(, وتاج العروس )١/٢١٢(األمثال 
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, فهـو حـال مـن »منوطًا«الواقع مبتدأ, وكذا  »رضيب«مفعول املصدر الذي هو 
الـذي هـو  »تبيينـي«املحذوفة العائد عىل احلق الذي هو معمول لـ »كان«فاعل 

 .)١(الذي هو مبتدأ »أتم«مضاف إىل 
ه البيت  جّ ا−ووُ بـدالً مـن » مشـيها«ن عىل وجه آخر, وهو أن يكو −أيضً

كـام ذهـب إليـه » مـا«; ألنه خرب »للجامل«الضمري املستكن يف اجلار واملجرور 
  .)٣)(٢(املرادي

ا; ألن  دَّ هذا الوجه أيضً عليه إما بدل بعض أو بـدل اشـتامل,  »مشيها«ورُ
ا, وال ضـمري  وكالمها ال بد فيه من ضمري يعود عىل املبدل منه لفظًـا أو تقـديرً

 »مـا«ه لو كان بدالً القرتن هبمزة االستفهام; ألنه بـدل مـن ضـمري عىل أن. هنا
, )٤(االستفهامية, وحكم ضمري االستفهام حكم ظاهره; كـام رصح بـه املغنـي

فاألوىل اجلواب بأن اخلرب حمذوف لداللة احلال عليـه, وتـرك دعـو أن تلـك احلـال 
 .سدت مسد اخلرب; ألن ذلك يف مواضع ليس هذا منها

                                                           
١/٢٠٢(أوضح املسالك : ينظر) ١( ,٢٠١.( 
ن احلسن بن قاسم املرادي, نحوي, لغوي, فقيه بارع, أخذ العربية عـن الطنجـي, بدر الدي: هو) ٢(

رشح التسـهيل, ورشح : من تصـانيفه. الطنجي, وأيب حيان, وتويف سنة تسع وأربعني وسبعامئة
 .املفصل, ورشح األلفية, واجلني الداين يف حروف املعاين

 ٤٢٨, ١/٤٢٧(ة وبغيـة الوعـا) ٦/٣٤٢(وشـذرات الـذهب ) ٢/٣٢(الدرر الكامنة : ينظر
  ).٢/٢١١(واألعالم ) ١/٢٢٧(وغاية النهاية 

 ).٢/١٧٩(, واالرتشاف )١/٥١١(رشح املرادي عىل التسهيل : ينظر) ٣(
 ).٧٥٨(مغني اللبيب ) ٤(
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 :لبرصيون استدالل الكوفيني بقول امرئ القيسكام ناقش ا
ــةٍ ــذُ ٌ بنعم ــومٌ لذي ــا ي ــلَّ لن ــبِ   فظَ يِّ تَغَ ــهُ مُ سُ يــلٍ نَحْ قِ ــل يف مَ قِ  فَ

 :هذا البيت ليس فيه دليل عىل مدعاكم; وذلك ألمرين: بأن قالوا
: سه متغيبيِ ِ بياء املبالغة, كقوهلم يف أمحـرحت: أن يكون قائله أراد :أحدمها
اري, وخفف الياء يف الوقف كام قال اآلخـرأمحري, ويف  وَ ار دَ وّ يف إحـد  − دَ
 :−الروايتني

ــداً  ــا غَ تَن حلَ حُ أَنَّ رِ ــوارِ ــمَ البَ عَ دُ   زَ دافُ األَسوَ نا الغُ َ ربَّ بِذاكَ خَ  )١( وَ
ال أَهـــالً بِـــهِ ـــدٍ وَ بـــاً بِغَ رحَ ــدِ   ال مَ ــةِ يف غَ بَّ ــقُ األَحِ ــانَ تَفري  إِن ك

تُه«م مفعول من اس» مقيالَ «أن  :والثاين فسـخت : , أي»أقلته«بمعنى » قِلْ
ا بايعته, فاستعمله يف موضع مرتوك جمازً  ., وهو قول ابن كيسان)٢(عقد مُ

ا−ونوقش ما استُدل به  بـأن » فمتى واغلٌ «: من قول عدي بن زيد −أيضً
ـا منـه, صـار نسـيًا املحذوف يف مثل هذا ملَ  عل املتـأخر عوضً ا التُزم حذفه وجُ

لم يلزمه من نسبة العمل إليه وجود جزمني قبل اجلواب; عىل أنـه لـو منسيا, ف
مجع بينهام عىل سبيل التوكيد مل يكـن يف ذلـك حمـذور, فـأال يكـون حمـذور يف 

                                                           
,  )١/١٦٤(, والشـعر والشـعراء )٨٩(البيت مـن الكامـل, وهـو للنابغـة الـذبياين يف ديوانـه ) ١(

ــاين )١/٢٤٠(واخلصــائص  ــدرر  ,)٢٨٨(, وجــواهر األدب )١١/٨(, واألغ  , )٢/٢٠(وال
 ).٢/٢٤(, ومهع اهلوامع )١٣/٥٦٠) (وجه(وبال نسبة يف لسان العرب 

 ).٢/١٠٨(رشح التسهيل البن مالك : ينظر) ٢(
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أحـق  −تعليق الذهن هبام, وأحدمها غري منطوق به وال حمكوم بجواز النطق به 
 .)١(وأوىل

 :الرتجيح
شات الواردة عليها; تبني رجحان بعد فحص املسألة وبيان أدلتها, واملناق

ما ذهب إليه البرصيون وتبعهم عليه الشنواين, من عدم جواز تقـديم الفاعـل 
عىل الفعل; وذلك لقوة أدلتهم وخلوها عن املعارض الـراجح, وأن مـا أورده 
 الكوفيون من أدلة مؤول عىل أن بعض التأويـل كـان ظـاهر التكلـف; فـري

أما , فاعل عىل فعله يف األساليب العربية الشائعةالباحث بأنه الحيكم بتقديم ال
 .ما ورد من الشواهد ومل يؤول بتأويل مقبول فيحفظ وال يقاس عليه

وتظهر فائدة اخلالف يف هذه املسألة يف التثنية واجلمع, فنقـول عـىل رأي 
: , وعىل رأي البرصـيني جيـب أن نقـول»الزيدان قام, الزيدون قام«: الكوفيني

يف آخـر الفعـل يكونـان مهـا فتأيت بألف وواو  »ا, والزيدون قامواالزيدان قام«
 .الفاعلني

                                                           
 ).٢/١٠٩(السابق :ينظر) ١(
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  نائب الفاعلأصل 
فإن كـان عاملـه فعـالً ماضـيًا  «: عند قول الشيخ خالد −يقول الشنواين 

ـا; نحـو مَّ أوله, وكُرس ما قبل آخـره حتقيقً , واألصـل: ضُ ب زيـدٌ ِ ب : رضُ َ رضَ
ا  و زيدً ب: واألصل: قوله«: −عمرٌ َ مـا ذكـره مـن أن املبنـي : إىل آخـره... رضَ

ىلَ واألليـق إسـنادُ الفعـل إىل  للفاعل أصل للمبني للمفعـول, بمعنـى أن األَوْ
 .الفاعل, هو األصح
إىل أن املبني للمفعول أصل برأسه; إذ لنا أفعـال مل تـبن قـط : وذهب قوم

نَّ «: بفاعل نحو مَّ  جُ  .»وحُ
ـ«, و»عَ ويـِبُ «يف صحة الواو : والدليل عىل أنه مغري عن أصل , مـع »رَ ويِ سُ

وجود املقتيض النقالبه ياءً وإدغامه; فإنه إنام صح ليدل عىل أنه منقلـب عـام ال 
ومراعاة لألصل; إذ املشتق صحيح ممـا  »بايع وساير«يدغم يف الياء, وهو ألف 

ر«صح; بدليل صحة  وِ «املشتق من  »عاوِ  . »  )١(»عَ
مَّ فاعله : أو −اختلف النحاة يف أصل نائب الفاعل  سَ  −املفعول الذي مل يُ

 : عىل مذهبني
 : املذهب األول

ا عن املبني للفاعـل وذهـب . أن املبني للمفعول أصل برأسه, وليس فرعً

                                                           
 ).أ٥٠(الدرر البهية ) ١(
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د, وابن الطراوة الطـراوة  , ونسبه ابـن)١(إىل هذا القول مجهور الكوفيني, واملُربَّ
 . )٢(والريض إىل سيبويه

 : املذهب الثاين
  فعـول فـرع عـن املبنـي للفاعـل, وأن فعـل املفعـول مغـري أن املبني للم
, ووافقهــم )٣(وذهــب إليــه ســيبويه, ومجهــور البرصــيني. مــن فعــل الفاعــل

 . الشنواين
 : األدلة

 : أدلة املذهب األول
استدل مجهور الكوفيني ومن تابعهم عىل أن املبني للمفعول أصل برأسـه 

 : بام ييل
اعـل, لمفعول مل تُنطَـق بالبنـاء عـىل الفأنه قد وردت أفعال مبنية ل :أوالً 

ت, وطُلَّ : ومنها , وهبُ نَّ نِ  جُ ـمَّ  يَ دمه, وأُولِع بكذا, وعُ هـي, وحُ  بحـاجتي, وزُ
                                                           

الطّـراوة, سـمع عـىل األعلـم  سليامن بن حممد بن عبد اهللا السبائي املالقي, أبو احلسني بـن: هو )١(
الرتشـيح : من تصـانيفه.  كتاب سيبويه, وله آراء يف النحو تفرد هبا, وخالف فيها مجهور النحاة
مات سـنة ثـامن وعرشـين . يف النحو, واملقدمات عىل كتاب سيبويه, ومقالة يف االسم واملسمى

 . ومخسامئة هـ
  ).٣/١٣٢(, واألعالم )٤٥, ٢/٤٤(بغية الوعاة : ينظر

, ومهـــع اهلوامـــع )٢/١٩٥(, واالرتشـــاف )١٣٥, ٤/١٣٤(رشح الـــريض عـــىل الكافيـــة ) ٢(
)٣/٣١٢.(  

 ).٣/٣١٢(, ومهع اهلوامع )٢/١٩٥(, واالرتشاف )٢/١٩٢(املغني يف النحو : ينظر) ٣(
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قِط يف يده, ونُفِست املرأة, ونُتجت الناقة,  عِك, وفُلِج, وسُ كِم, ووُ الرجل, وزُ
مَّ  ي عىل الرجل, وغريها وغُ مِ  . اهلالل, وأُغْ

ا عـن املبنـي للفاعـل لنُ ولو كان املبني للمفعو طـق بـه, وللـزم أال ل فرعً
 .)١(يوجد إال حيث يوجد األصل

ا باملبني للفاعل من وجوه :ثانيًا  : أن يف املبني للمفعول شبهً
بْـتُ : ن لـه الم الفعـل, كـام يسـكن للفاعـل, مثـلكَّ سَ أنه يُ : أحدها ِ رضُ

بْتُ  َ  .ورضَ
كيـده بضـمري أنـه ال يعطـف عليـه وهـو مضـمر متصـل إال بتأ: وثانيها

θç6#) ®: منفصل مثلام حيـدث مـع الفاعـل, وذلـك كقولـه تعـاىل Å3 ö6 ä3 sù $pκ Ïù öΝ èδ 

tβ… ãρ$tóø9 $# uρ 〈 ]٩٤: الشعراء .[ 
 . أن نائب الفاعل يقع مجلة; كالفاعل: وثالثها
 . أنه ال جيوز تقديمه عىل فعله; كالفاعل: ورابعها

 :أدلة املذهب الثاين
افقهم عىل أن املبني للمفعـول فـرع عـن استدل مجهور البرصيني ومن و

 : بام ييل −عن صيغة الفاعل  ةٌ ريَّ غَ املبني للفاعل, وأن صيغته مُ 
ا مـن املبنـي للفاعـل; إذ ال يبنـى للمجهـول  :أوالً  : أو −أنه أقـل ترصـفً

                                                           
  ).٣/٣١٢(, ومهع اهلوامع )٢/١٩٥(, واالرتشاف )٢/١٩٢(املغني يف النحو ) ١(
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إال من الفعل املتعدي عىل األصح, ولو كان املبني للمفعـول أصـالً  −املفعول 
 .)١(ملتعدي; كالفاعلالبتنى من الالزم ومن ا

صحيحة, مع وجود موجب اإلعـالل  »رَ ويِ سُ «و »بويع«أن الواو يف  :ثانيًا
ا  , وليس تصـحيح الـواو ووقوع الباء بعدها بقلبها ياء وإدغامها, وهو سكوهنُ

; بـل لـئال يلتـبس مضـعف العـني »بـايع«و »سـاير«هنا ألهنا منقلبة عن ألـف 
 .)٢(لاعَ باملنقول عن فَ 

 : املناقشة
وقش ما استدل به مجهور الكوفيني ومن وافقهم عىل ما ذهبوا إليـه مـن ن

 : أن املبني للمفعول أصل برأسه بام ييل
أن ما ذهبوا إليه من االحتجاج بوجود أفعال مبنية للمفعول مل يـرد  :أوالً 

 : مردود من وجهني −بناؤها عىل الفاعل 
ـنْ فاعلها, لكنـه مل يُ أن هلذه األفعال أفعاالً مقدرة منسوبة إىل : أحدمها  قْ طَ

ألنه معلوم أنه ال بد لكل فعـل مـن فاعـل وإن مل ينطـق بـه, واألصـول «هبا; 
 .)٣(»املرفوضة يف اللغة كثرية, وهذا منها

أن العرب قد تسـتغني يف كالمهـا بـالفرع عـن األصـل, ومـن : وثانيهام

                                                           
  ).٢/١٩٣(املغني يف النحو ) ١(

 .السابق نفسه) ٢(

 ).٢/١٩٣(املغني يف النحو) ٣(
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اكِري: , مثـل)١(ورود مجـوع ال مفـرد هلـا مـن لفظهـا: ذلك ـذَ ـح, , ومَال)٢(مَ مِ
 .)٣(ثوانٍ عن املفردات −وحماسن, ونحوها, وهي ال شك 

أن ما احتجوا به عىل رأهيم مـن وجـوه الشـبه بـني املبنـي للفاعـل  :ثانيًا
عىل أنه  هُ وجَّ ال ينهض دليالً عىل أصالة املبني للمفعول, ويُ  −واملبني للمفعول 

 .)٤(ي بعض أحكامهطِ عْ ملا قام املفعول مقام الفاعل أُ 
 :الرتجيح

 بعد عرض أدلة الفريقني, وبيان املناقشات الواردة عليها; يرتجح  لـد
الباحث صحة ما ذهب إليه مجهور البرصيني ووافقهم الشنواين عليـه, مـن أن 
املبني للفاعل أصل للمبني للمفعول, وأن املبني للمفعول فـرع عنـه; وذلـك 

ــا وُ  ــتهم, وســالمتها مم ــوة أدل ــلق افقهــم مــن ه إىل رأي الكــوفيني ومــن وجِّ
 .اعرتاضات

                                                           
  ).١/٢٦٧(, واخلصائص )٣/٢٥٦(الكتاب ) ١(

ـر عـىل : هو من اجلمع الذي ليس له واحد, مثل العباديد, واألبابيل, ومفـرده: قال األخفش) ٢( كَ ذَ
 .غري قياس

 )١/٢٨٦٥(وتاج العروس , )٤/٣٠٨) (ذكر(لسان العرب : ينظر

  ).٣/٣١٢( مهع اهلوامع) ٣(

  ).٢/١٩٣(املغني يف النحو ) ٤(
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  وخربها »كان«العامل يف اسم 

وما ذكره من نسبة الرفع إىل هـذه األفعـال هـو مـذهب «: يقول الشنواين
إهنا ال عمل هلا إال يف اخلرب; ألن االسم مل يتغري عـام : البرصيني, وقال الكوفيون

ا نحـو: كان عليه   : والصحيح األول; بدليل اتصال االسم هبـا إذا كـان ضـمريً
® (#θ çΡ% x. ãΝ èδ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9  .]٧٦: الزخرف[ 〉 #$

ويلزم عىل قـول الكـوفيني أن . إنام يتصل بعامله −باالستقراء−والضمري 
 .)١(»تكون هذه األفعال ناصبة ال رافعة, وهذا غري معهود

وأخواهتـا, ويف خربهـا عـىل  »كـان«اختلف النحـاة يف العامـل يف اسـم 
 : مذهبني

 : املذهب األول
ا, أو عـن  »كان«أن  ترفع املبتدأ, ويسمى اسمها, وربام يسمى فاعالً جمـازً

وسـبب ذلـك أنـه . )٢(طريق االستعارة الترصحيية كام رصح به الشـيخ ياسـني
 .يشبه الفاعل مكاناً ً

ا; لشبهه بـه ا أيضً . وأهنا تنصب اخلرب ويسمى خربها, وربام يسمى مفعوالً جمازً
واملـربد, ووافقهـم الشـنواين, وعـرب  وهو مذهب مجهور البرصيني, ومنهم سـيبويه

 . )٣(سيبويه عن اسمها بالفاعل, وعن خربها باملفعول

                                                           
 ).ب٥٤(الدرر البهية ) ١(

  ).١/١٨٤(حاشية يس عىل الترصيح ) ٢(

  ).٢/٦٣(, ومهع اهلوامع )١/١٨٤(, والترصيح )١/٤٥(كتاب سيبويه ) ٣(
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 :املذهب الثاين
وأخواهتا مل تعمل شيئًا يف املبتدأ, وأنه باقٍ عىل رفعه, وأن اخلـرب  »كان«أن 

وهو مذهب مجهورالكوفيني, وخـالفهم الفـراء, فـذهب . منصوب عىل احلال
 ه بالفاعل, وأن اخلـرب انتصـب لشـبهه باحلـال; فـإنَّ إىل أن االسم ارتفع لشبه

ا«عنده يف مجلة  »كان« جـاء زيـد : ; فكأنـه قيـل»جـاء«: مثـل »كان زيدٌ ضاحكً
ا  . )١(ضاحكً
 : األدلة

وأخواهتـا هـي  »كـان«استدل البرصيون عىل صحة ما ذهبوا إليه مـن أن 
 : العاملة يف اسمها بام ييل

األفعال, ولو كان هذا الضمري املرفـوع لـيس أن ضامئر الرفع تتصل هبذه  :أوالً 
 .)٢(معموالً هلذه األفعال مل يتصل هبا; ألن الضمري ال يتصل إال بعامله

أن الرافع لالسم قبل دخول هذه األفعال هو أنه عارٍ عن العوامـل  :ثانيًا
, والتعري عن العوامل قد ذهب عن االسـم بـدخول )٣(اللفظية كام يف تعريفه

                                                           
  ).٢/٦٣,٦٤(, ومهع اهلوامع )١/١٨٤(, والترصيح )٢/٧٢(ارتشاف الرضب : ينظر) ١(

  ).٢/٦٤(, ومهع اهلوامع )٢/٨٦٠(رشح املقرب ) ٢(

عَرف املبتدأ بأنه) ٣( اسم أو بمنزلته, جمرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته, خمـرب عنـه, أو وصـف : يُ
 .رافع ملكتفًى به

, ورشح شـذور )١/١٨٤(, وأوضـح املسـالك )١/٤٨(اإلنصاف يف مسـائل اخلـالف : ينظر
  ).١/٢٠١(, ورشح ابن عقيل )٢٣٠(الذهب 
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 . )١(ل الرفع األولطَ بْ فيجب أن يُ هذه األفعال; 
أن هذه األفعال عملت ألهنا أفعال مترصفة مؤثرة يف معنى اجلملة;  :ثالثًا
ـ, ورفعت ونصبت ألهنـا تفتقـر إىل اسـم تُ »ظننت«فأشبهت  د إليـه كسـائر نِ سْ

 .)٢(بالفاعل احلقيقي هٌ بَّ شَ األفعال, فام أُسند إليه مُ 
إن هـذا اخلـرب : اهتا هبا بأن قـالواوأخو »كان«كام استدلوا عىل نصب خرب 

اسم وقع بعد الفعل والفاعل, وليس بتابع للفاعل; فأشبه املفعول به; فوجـب 
 . أن ينصب مثله بالفعل

 : املناقشة
وأخواهتا بـاقٍ  »كان«ناقش البرصيون ما ذهب إليه الكوفيون من أن اسم 

العامـل ومعمولـه عىل رفعه, وأهنا مل تؤثر فيه, بأن هذا يؤدي إىل الفصـل بـني 
ـمِ إذا عَ  −مل يكن معموالً للعامل : باملبتدأ, وهو أجنبي عنهام; أي يف اخلـرب  تْ لَ

ـ: أال تر أنك إذا قلـت −دون االسم  , وقَ ا«رت دَّ كـان زيـد قـائامً غـري  »زيـدً
ـــ ــان«معمــول ل ــه »ك ــد فصــلت ب ــي  −, تكــون ق ــني  −وهــو أجنب ــان«ب  »ك
 .)٣(!ومنصوهبا?

 : ذه األفعال انتصب عىل احلال, بام ييلإن خرب ه: كام نوقش قوهلم

                                                           
  ).٨٦١, ٢/٨٦٠(ملقرب رشح ا) ١(

  ).١/١٦٧(اللباب, للعكربي ) ٢(

  ).٢/٨٦١(, ورشح املقرب )١/٤١٩(رشح مجل الزجاجي, البن عصفور ) ٣(
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ا, وال  »كان«أن خرب  :أوالً  ا, وقد يكـون مضـمرً فً رَّ عَ وأخواهتا قد يكون مُ
 . )١(يقع احلال كذلك

أن احلال يسوغ حذفها, وال جيوز ذلك يف خرب هذه األفعـال; ألنـه  :ثانيًا
: ل قائـلأنه لو قـا: مقصود اجلملة, والدليل عىل أن خربها هو مقصود اجلملة

, فأجيبَ  ا إىل القيام املفهوم من اخلرب, ال إىل : أكان زيدٌ قائامً ال, كان النفي عائدً
 .)٢(»كان«

الناقصة مـع  »كان«أن احلال تأيت بعد متام الكالم, وال يتم الكالم بـ :ثالثًا
 .)٣(مرفوعها
ـب احلـ :رابعًا  − ال أنه يلزم عىل قوهلم أن يكون الفعل ناصبًا غري رافـع; إذ نَصَ
 . ومل يرفع االسم, وهذا غري معهود يف األفعال − عىل قوهلم 

منصوب هبـا  »كان«وناقش الكوفيون ما ذهب إليه البرصيون من أن خرب 
ا هلا بالفعل بأن قالوا ـا, وال يقـع  »كـان«إن خرب : تشبيهً يقـع مجلـة, ويقـع ظرفً

ا وال مجلة  . املفعول ظرفً
ع موقع املفعول, وذلك مثل مجلة بأن ذلك ممنوع; فإن اجلملة تق: وأجيب

, ويقـع اجلـار واملجـرور موقـع »عمرو فاضل: قال زيد«: مقول القول يف نحو
ع فيه. مررت بزيد: املفعول يف سِّ  .)٤(وكذلك الظرف إذا تُوُ

                                                           
  ).٢/٨٤(, ومهع اهلوامع )٣/٥٢(, واملغني يف النحو, البن فالح )١/١٦٧(اللباب ) ١(

  .)٢/٨٤(, ومهع اهلوامع )٣/٥١(, واملغني يف النحو )١/١٦٧(اللباب ) ٢(

  ).٣/٥٢(املغني يف النحو ) ٣(

  ).٢/٨٤(, ومهع اهلوامع )١/١٨٤(الترصيح ) ٤(
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 : الرتجيح
بعد عرض املسألة وبيان أدلتها; يرتجح ما ذهب إليه البرصيون ووافقهم 

ملة يف اجلزأين; وذلك لقـوة أدلـتهم وخلوهـا هي العا »كان«الشنواين, من أن 
عن املعارض الراجح, وضعف ما ذهب إليه الكوفيون وعدم استناده إىل دليل 

 . معتمد
 : ثمرة اخلالف

وخربها يف حالة العطـف يف  »كان«تظهر ثمرة اخلالف يف العامل يف اسم 
ا«: مثل قول القائل , وعمرو جالسً ا الرتكيـب , فال جيوز مثل هـذ»كان زيد قائامً

ْ عاملني خمتلفني, وجيوز عـىل  عند الكوفيني; ألنه يلزم منه العطف عىل معمويلَ
 .)١(»كان«مذهب البرصيني; ألن العامل واحد, وهو 

                                                           
  ).١/٢٢٦(حاشية الصبان ) ١(
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ُ
  عند حذفه  »كان«قام اسم ما يقوم م

وهـو جـواز بنـاء : أي: ويف اسم املفعول عـىل رأي: قوله«: قال الشنواين
هب اجلمهور, وعليـه فاألصـح أنـه ال يقـام كان وأخواهتا للمفعول, وهو مذ

خربها مقام اسمها; ألنه مسند إىل اسمها, فلو أنيب لبقي املسـند بغـري املسـند 
ا للفراء, بل عـىل القـول بأهنـا تعمـل يف الظـرف  وهـو −إليه, وهو ممتنع خالفً

يتعـني نيابـة املصـدر, فـام ذكـره : يقام مقام اسمها, وعـىل مقابلـه −الصحيح
يابة اخلرب يف مكون قائم مبني عىل قول الفراء, وسـمع مـن كـالم املصنف من ن

 .)١(»مكون فيه: سيبويه
 : عىل ما مل يسمَّ فاعله »كان«اختلف النحاة يف بناء 

كـني «: »كان زيـد قـائامً «فأجاز قوم بناءها عىل ما مل يسم فاعله, فيقال يف 
 .)٢(, ونسبه الشنواين والشيخ العطار إىل اجلمهور»قائم

  ليســت  »كــان«عــه ابــن الرســاج وغــريه, وعللــوا منــع ذلــك بــأن ومن
  غـري فاعـل يف «فعالً حقيقيـا; إذ تـدخل عـىل املبتـدأ واخلـرب, فالفاعـل فيهـا 

احلقيقة, واملفعول غري مفعول عـىل الصـحة, فلـيس فيـه مفعـول يقـوم مقـام 
   الفاعل; ألهنام غـري متغـايرين; إذ كانـا كيشـءٍ واحـد ; ألن الثـاين هـو األول

 .)٣(»يف املعنى
                                                           

 ).أ٥٦ب, ٥٥(الدرر البهية ) ١(

  ).١٦٥(, وحاشية العطار عىل األزهرية)أ٥٦ب, ٥٥( السابق: ينظر) ٢(

  ).١/٨١(األصول يف النحو ) ٣(
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كان يكـون, : اسم املفعول, فنقول »كان«وعىل مذهب اجلمهور; يأيت من 
 .  )١(ضارب, ومرضوب: فهو كائن ومكون, كام نقول

, فقد اختلف النحاة  ا  −وعىل كلٍّ فيام يقام مقام الفاعل, إذا جوزنا  −أيضً
 : للمفعول عىل ثالثة أقوال »كان«بناء 

 : القول األول
نائبًـا للفاعـل, فيقـال يف  − »الكـون«الذي هـو  −ضمري املصدر أنه يقام 

; وينحذف اخلرب حلذفه, وجيـوز أن »كان«, بحذف اسم »كني«: »كان زيد قائامً «
 .تبقى اجلملة, ولكن تكون مفرسة ال حمل هلا

 . )٢(السريايف, واختاره ابن خروف: وذهب إىل هذا القول
 : القول الثاين

أو  »كـان«إما ظـرف أو جـار وجمـرور إن تعلـق بــ قام الفاعل,أنه يقام مُ 
إحد أخواهتا; ألنه ال يقوم مقـام الفاعـل إال مـا يعمـل فيـه عامـل الفاعـل 

 .وحيذف االسم واخلرب

                                                           

, وتـاج العـروس )٧/١٤٦(, واملحكـم )٢٤٥(و للوراق , وعلل النح)١/٤٦(كتاب سيبويه ) ١(
  ).٣٦/٧٢) (كون(

  ).١/٥٨٩(, ومهع اهلوامع )٢/١٨٥(ارتشاف الرضب : ينظر )٢(
عيل بن حممد بن عيل احلرضمي, أبو احلسن, من علامء العربية, أندليسـ, مـن : وابن خروف هو

تنقـيح "املعـروف ب رشح كتـاب سـيبويه: مـن تصـانيفه. أهل إشبيلية, نسبته إىل حرضـموت
 .تويف بإشبيلية سنة تسع وستامئة. , ورشح اجلمل للزجاجي"األلباب يف رشح غوامض الكتاب

 ).٢/٧٩(, وفوات الوفيات )١/٣٤٣(وفيات األعيان البن خلكان : ينظر
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 . )١("املقرب"وذهب إىل هذا القول ابن عصفور يف 

 : القول الثالث
ا نحو »كان«أنه يقام مقام الفاعل مع  ها, سواء أكان اخلرب مفردً كني «: خربُ

كان زيد «: , يف»كني قِيمَ «, أو »كني يقام«: , أم مجلة نحو»كان زيد قائامً «يف  »قائم
 . »كان زيدٌ قامَ «, أو »يقوم

 .)٢(الفراء: وذهب إىل هذا القول
 : املناقشة

نوقش ما ذهب إليه أصحاب القول األول من نيابة ضـمري املصـدر عـن 
هـو يشء مـن معمـوالت الفعـل  بأن الذي يقام مقام الفاعل إنـام »كان«فاعل 

ا كان أو غريه, وعىل هذا ال بد أن يتصور عمل  يقام يف ذلك الذي  »كان«مصدرً
ـا«: قبل قيامه, وأنت ال تقول ألن : , فتعـدهيا إىل مصـدرها, قـالوا»كان زيد قائامً كونً

ـ   )٣(أن تنصبه فكيف ترفعه? »كان«اخلرب قام مقامه, فإذا مل جيز ل
 : بام ييل »كان«يه الفراء, من جواز نيابة خرب كام نوقش ما ذهب إل

وال بـد «: )٤(داخلة عـىل املبتـدأ واخلـرب, قـال ابـن فـالح »كان«أن  :أوالً 
                                                           

  ).١/٥٨٩(, ومهع اهلوامع )٢/١٨٥(, وارتشاف الرضب )١/٥٥٦(رشح املقرب ) ١(

 .املراجع السابقة) ٢(

  ). ٥٥٦ −١/٥٥٥(ح املقرب رش) ٣(

منصور بن فالح بن حممد بن معمر اليمني, الشيخ تقي الدين أبو اخلري املشهور بابن فـالح : هو) ٤(
 . تويف سنة ثامنني وستامئة. الكايف, ومغني اللبيب: النحوي, من تصانيفه

  ).٢/٣٠١(بغية الوعاة : ينظر



@ @
   

قـل النسـبة, والبنـاء للمفعـول بحـذف أحـدمها,  ألحدمها من اآلخر حتى تُعْ
فريتفع حكم النسبة, وأما الفاعل واملفعول فلـيس بيـنهام ارتبـاط نسـبة حتـى 

 .)١(»حيافظ عليها
, أو مؤولـة باملصـدر قـام الفاعـل إال حمكيـةً أن اجلملـة ال تقـوم مَ  :ثانيًا

; ألن )٢(»كان زيد قـائامً «إن قدرناه كذلك يف  »كني القيام«ن, وال معنى لـمَّ ضَ املُ 
 . )٣(واسمها متحدا املعنى »كان«خرب 

 .)٤(مسند إىل غري اسمها, فال جيوز إسناده إليه »كان«أن خرب  :ثالثًا
ع من كالم سيبويه مل أجد له أثراً : بعاً را مِ كِر أنه سُ حاشـية "إال يف  أن ما ذُ
بان بان "الصَّ وأما  ":مع تعليق لطيف أليب عيل الفاريس يرده; حيث يقول الصَّ

ن فيه فقال يف رشح اللمحة أن أبا الفـتح سـأل أبـا عـيل عنـه  قول سيبويه مكوّ
 .)٥("فقال ما كل داء يعاجله الطبيب

  :الرتجيح
بعد عرض األقوال السابقة, وبيان مناقشتها, ير الباحـث أن الشـنواين 
راء يف جـواز  ا البن فالح والعكربي من خمالفة الفَّ مصيب فيام ذهب إليه موافقً

                                                           
  ).٢/٢٢١(املغني يف النحو ) ١(

  ).٢١٧, ١/٢١٦(عىل الكافية رشح الريض ) ٢(

  ).١/١٦٣(اللباب ) ٣(

  . السابق نفسه) ٤(
 ).١/٤٧٠(حاشية الصبان ) ٥(
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عن اسمها; ملا تبني من ضعف ما ذهب إليه, وقوة ما اعرتضوا  »كان«نيابة خرب 
و رأي ابن عصفور; وذلـك به عليه, وأن أقرب األقوال الثالثة إىل الصواب ه

 .لسالمته من املعارضات التي وجهت إىل غريه من اآلراء, واهللا أعلم
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 :اتـــــــــاملنصوب) جـ(
  املفعول فيه

θãè#) ®: إعراب قوله تعاىل Å_ö‘ $# öΝ ä. u™ !# u‘ uρ 〈 ]١٣: احلديد[  
مـا : قولـه«: يعلق الشنواين عىل تعريف الشيخ خالد للمفعول فيه فيقول

من معنى لكونه مذكور الواقع فيه مـن فعـل  »يف«اسم ضمن معنى : أي: يف ضُ
أو شبهه وأشار به إىل أنه ال يعترب فيه صحة الترصيح هبا; إذ ال يصح الترصـيح 

 .كذا قيل »بَعْد«هبا يف الظروف التي ال تنرصف كـ
tβθ ®وخرج من التعريف نحو  ç6 xî ö s? uρ β r& £⎯ èδθ ßs Å3Ζ s? 〈 ]١٢٧: النسـاء[ ,

tβθ ®فإنـه لـيس باسـم زمـان وال مكـان, ونحـو  ؛»يف«ـإذا قدر بـ èù$ sƒ s† $ YΒ öθ tƒ 〈 
ــور[ ــو ]٣٧: الن !ª ®, ونح $# ãΝ n= ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yè øg s† … çµ tG s9$ y™ Í‘ 〈 ]ــام , ]١٢٤: األنع

θ#) ®ونحو  ãè Å_ ö‘ $# öΝ ä. u™ !# u‘ uρ 〈 ]فانتصاب  ؛»يف«; فإهنا ليست بمعنى ]١٣: احلديد
ا »يعلـم«: »يـثح«األولـني عـىل املفعـول بـه, وناصـب  ; ألن أفعــل )١(حمـذوفً
ـا : اسـم فعـل معنـاه  » وراءكـم «و .)٢(»التفضيل ال ينصب املفعول به إمجاعً

أنه مل يكـن «  قال مجاعة منهم أبو البقاء وابن هشام. ارجعوا , وإنام جاء تأكيداً 
اء به لتقييد العامل , وهو منتفٍ   :إذ لو قلـت  −هنا  −ظرفاً ; ألن الظرف إنام جيُ

والرجوع ال ) . ارجع يف الوراء ( فأردت الظرفية كان بمنزلة »  ارجع وراءك« 
: ورد الشـباب السـمني ... يكون إال يف الوراء فهذا الظرف مستفاد من الفعل 

بجواز كونـه ظرفـاً , إذ املعنـى ارجعـوا إىل املوقـف الـذي أُعطِينـا فيـه نـوراً 
ا نوراً بتحصيل سـببه وهـو اإليـامن , أو إىل الدنيا فالتمسو... والتمسوا أنواراً 

 . )٣(» تفاداً من الفعل وهو توجيه مقبولوهذا الظرف ليس مس
ا  −املفعول فيه  ن معنى : هو −ويسمى ظرفً مِّ : الظرفيـة بـاطراد »يف«ما ضُ

, وخرج عـن هـذا )٤(من وقت, أو مكان, أو اسم عرضت داللته عىل أحدمها
                                                           

٢/٤٩(أوضح املسالك : ينظر) ١( ٣/١٣٧(, ومهع اهلوامع )٤٨, ,١٣٦.( 
 ).أ٨٥ب, ٨٤(الدرر البهية ) ٢(

 ) .أ  ٨٥( الدرر البهية )  ٣(

, ومهـع )١/٣٣٧(, والترصـيح )٢/١٩١( , ورشح ابن عقيل)٢/٤٨(أوضح املسالك : ينظر) ٤(
  ).٣/١٣٦(اهلوامع 
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 :احلد أمور
tβθç6 ®: قوله تعاىل :أحدها xî ö s?uρ βr& £⎯ èδθßsÅ3Ζ s? 〈 ]وقـد ]١٢٧: النسـاء ,

كِرَ يف تفسريه قوالن  :ذُ
 . ترغبون يف نكاحهن; ملاهلن: أن املعنى: األول
 .تهن, وقلة ماهلنمماذترغبون عن نكاحهن; ل: والثاين

إذا زهـدت : رغبـت عـن اليشـء: حتتمل التقديرين; ألنه يقال »رغب«فـ
ب الكالم تركيبًا حذف معه كِّ فلام رُ «ت عليه, إذا حرص: فيه, ورغبتُ يف اليشء

ا  حرف اجلر,  .)١(»احتمل التأويلني مجيعً
أنـه اسـم ضـمن معنـى  »النكاح«فعىل التقدير األول يصدق عىل االسم 

وعـىل . , ولكنه ليس بظرف; فـإن النكـاح لـيس باسـم زمـان وال مكـان»يف«
 .)٢(التقدير الثاين فليس مما نحن فيه

ايو«نحو  :ثانيها %Α× ®: من قوله تعـاىل »مً y` Í‘ ω öΝ Íκ Îγ ù=è? ×ο t≈ pg ÏB Ÿωuρ ìì ø‹ t/ ⎯ tã 

Ì ø. ÏŒ «!$# ÏΘ$s% Î) uρ Íο 4θn=¢Á9 $# Ï™!$tGƒ Î) uρ Íο 4θx. ¨“9 $#   tβθèù$sƒ s† $YΒöθtƒ Ü= ¯=s) tGs? ÏµŠ Ïù ÛUθè=à) ø9 $# 

ã≈ |Áö/ F{ $# uρ 〈 ]٣٧: النور.[ 
ª!$# ãΝ ®: مـن قوله تعاىل »حـيث«نحو  :ثالثها n=ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™ Í‘ 〈 

 .)٣(]١٢٤: األنعام[
                                                           

  ).٢/٤٩(, واإلتقان, للسيوطي )٢/٢١٠(الربهان يف علوم القرآن, للزركيش ) ١(

  ).١/٣٣٩(, والترصيح )٢/٥١(أوضح املسالك ) ٢(

  ).٢٣١(, ورشح شذور الذهب )٢/٥١(أوضح املسالك ) ٣(
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ا«فإن  من أسامء املكان, إال أهنام  »حيث«وإن كان من أسامء الزمان, و »يومً
إذ لـيس املـراد أن اخلـوف واقـع يف «; »يف«ليسا بظرفني; ألهنام ليسا عىل معنى 

افون نفـس ذلك اليوم, وأن العلم واقع يف ذلك املكـان; وإنـام املـراد أهنـم خيـ
, فيكـون )١(»اليوم, وأن اهللا تعاىل يعلم نفس املكان املسـتحق لوضـع الرسـالة

 . انتصاهبام عىل املفعول به ال الظرف
tΠ ®: يف قوله تعاىل »وراءكم«وقد اختلف العلامء يف إعراب كلمة  öθtƒ ãΑθà) tƒ 

tβθà) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# àM≈ s) Ï≈ oΨ ßϑø9 $# uρ š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ $tΡρ ã ÝàΡ$# ó§Î6 tGø) tΡ ⎯ ÏΒ öΝ ä. Í‘θœΡ Ÿ≅Š Ï% 

(#θãèÅ_ö‘ $# öΝ ä. u™!# u‘ uρ (#θÝ¡ÏϑtFø9 $$sù # Y‘θçΡ... 〈  اختلفوا عىل قولني −] ١٣: احلديد[اآلية : 
 :القول األول

ا نُصب بـ , وجيـوز أن تكـون اسـم فعـل جـاء »ارجعـوا«أهنا تعرب ظرفً
 .للتوكيد

ــي ــه الســمني احللب ــليامن ا)٢(وذهــب إلي ــه س ــه علي ــل, ووافق   , )٣(جلم
                                                           

  ).١/٣٣٩(الترصيح ) ١(

ـا يف , سف بن عبد الدائمأمحد بن يو: هو) ٢( ا بارعً شهاب الدين السمني احللبي الشافعي, كان فقيهً
تفسـري القـرآن, ورشح الشـاطبية, : من تصـانيفه. النحو والقراءات, ويتكلم يف األصول, أديبًا

 .ورشح التسهيل مات سنة ست ومخسني وسبعامئة هـ
 ).٥/٩٣(الظنون  , وكشف)١/٣٣٩(, والدرر الكامنة )١/٣٣٠(بغية الوعاة : ينظر

مـن  ., املشـهور باجلمـل, فقيـه شـافعي مـن املفرسـينسليامن بن عمر بن منصور العجييل: هو) ٣(
حاشية عىل تفسري اجلاللني, وفتوحات الوهاب وهو حاشية عـىل رشح املـنهج, تـويف : تصانيفه

 .أربع ومائتني وألفسنة 
 ).٥/٣٣٦(حاشية اجلمل عىل املنهج , و)٢/١٨٣(تاريخ اجلربيت : ينظر
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, ووافقهـم عليـه )٣(, وهـو ظـاهر كـالم أيب حيـان)٢() ١(وابن عـادل احلنـبيل
 .الشنواين

 :القول الثاين
ارجعوا ارجعـوا, فهـو توكيـد : أهنا اسم فعل فيه ضمري الفاعل, واملعنى

 .وليس ظرفًا
 .)٤(وذهب إىل هذا القول أبو البقاء العكربي وابن هشام

 : املناقشة
الثـاين مـا ذهـب إليـه القـائلون بجـواز كـون  ناقش أصـحاب املـذهب

ا بام ييل »وراءكم«  : ظرفً
ا بمـرادف املعنـى, أو: أن املعنى :أوالً  : ارجعوا تـأخروا, فيكـون توكيـدً

 .)٥(ال يؤكد هبافأما الظروف , ارجعوا ارجعوا, فيكون لفظياً 

                                                           
عمر بن عيل بن عادل احلنبيل الدمشقي, أبو حفص, رساج الدين, صاحب التفسري الكبـري : هو) ١(

 .»اللباب يف علوم الكتاب«املسمى 
 ).١/٧٩٤(هدية العارفني : ينظر

, واللباب, البن عـادل )٤/٢٨٩(, والفتوحات اإلهلية, للجمل )٦/٢٧٦(الدر املصون : ينظر) ٢(
)١٨/٤٧٢.(  

  ).٨/٢٢٠(بحر املحيط ال) ٣(

  ).١/١٦٨(, واللمحة البدرية )٢/١٢٠٨(التبيان يف إعراب القرآن ) ٤(

  ).٣/٣٣(, والربهان يف علوم القرآن )٢/١٢٠٨(التبيان يف إعراب القرآن ) ٥(
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َاء به لتقييد العامل,  :ثانيًا فقد جلست وراءك, : فإذا قيلأن الظرف إنام جيُ
يد اجللوس هبذه اجلهة, ولوال هذا القيد لكان اجللوس حمتمالً ألن يكون فيها  قُ

ارجعـوا يف : −عـىل الظرفيـة −ويف غريها, أما يف هـذه اآليـة فيكـون التقـدير 
الوراء, فالرجوع ال يكون إال يف الـوراء; فتكـون فائـدة الظرفيـة قليلـة; ألنـه 

 .)١(مستفاد من الفعل, وال يكون الظرف كذلك
يب عن ذلك ا; إذ املعنـى :وأُجِ ارجعـوا إىل املوقـف حيـث : باملعنى أيضً

تَـبَس قْ   ارجعـوا إىل : أو. أُعطِينا هذا النور, فالتمسوا هنـاك, فإنـه مـن هنـاك يُ
ا بتحصـيل سـببه, وهـو اإليـ   ارجعـوا خـائبني, : امن, أوالدنيا فالتمسـوا نـورً

نَحَ  ا آخر; فال سبيل لكم وتَ فتكون فائـدة . )٢(إىل هذا النوروا عنا فالتمسوا نورً
ا    الظرف جليلة, وهـي التحسـري أو اإلبعـاد, ويكـون الظـرف لـيس مسـتفادً

 .)٣(من الفعل
 : الرتجيح

  والراجح هو ما ذهـب إليـه أصـحاب القـول األول ومـنهم الشـنواين; 
  , مـع كـون الظـرف غـري مسـتفاد مـن الفعـل, )٤(ملا ثبـت أن املعنـى ال يأبـاه

 .واهللا أعلم

                                                           
  ).١٨/٤٧٢(اللباب, البن عادل ) ١(

  ).٤/٢٨٩(, والفتوحات اإلهلية )٦/٢٧٦(الدر املصون ) ٢(

  ).الصفحات نفسها(لسابقان املرجعان ا) ٣(

  ).٥/٢٦٢(املحرر الوجيز ) ٤(
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  ملضمون مجلة قبلها ل احلال املؤكدةامع
ا قول الشيخ خالد عن ثالث نوع مـن أنـواع احلـال,  يقول الشنواين شارحً

املؤكـدة : أي: وعامـل الثالثـة: قولـه«: احلال املؤكدة ملضمون مجلة قبلها: وهو
ا  .ملضمون مجلة قبلها, حمذوف وجوبً

احلـال : يعنـي−والعامل يف احلال من هذا النـوع : قال بدر الدين بن مالك
أحقه, أو أعرفـه, إن كـان املبتـدأ غـري : مضمر, تقديره −املؤكدة ملضمون مجلة

 .)١(»...أحق, أو أعرف, أو أعرفني: , فالتقدير»أنا«, وإن كان »أنا«
  : )٢(كدةؤَ ة, وحال مُ سَ سِ ؤَ حال مُ : قسمنياحلال تنقسم 

, )٣(دوهناتبني هيئة صـاحبها, وال يسـتفاد معناهـا بـ يالت :يسة هؤسِ املُ ف
 »ماشـيًا«; فإن »ماشيًاجاء زيد «; كـ )٤(هنا تدل عىل معنى ال يفهم مما قبلهاإ: يأ

حال مؤسسة; ألهنا قد دلت عىل معنى ال يستفاد من اجلملة بدوهنا; ألن معنى 
 ;داللة عىل هيئة جميئـه »جاء زيد«: ال يفهم مما قبل احلال; إذ ليس يف قولنا يشامل

إال بـذكر  امليشـ سـتفد معنـىإلخ; فلم يُ ... راكبًا واعيًا أس وء ماشيًا أيفقد جي
                                                           

  ).ب ٨٩(الدرر البهية ) ١(

 ,)٢/٣٦٢(وارتشـاف الرضـب  ,)٤/٣١٠(, واملقتضـب )٨٠, ٢/٧٩(كتاب سـيبويه : ينظر) ٢(
وحاشــية , ) ١/٣٨٧(, والترصــيح )٤/٣٩(مهــع اهلوامــع و, )٢٤٦(ورشح شــذور الــذهب

 ). ١/٢١٩( ياخلرض

ــر) ٣( ــذهب رشح شــ: ينظ ــو, )٢٤٦(ذور ال  , ورشح األشــموين)١/٢١٩( يحاشــية اخلرض
)١/٤٢٩ .( 

 ). ٤/٣٩(مهع اهلوامع : ينظر) ٤(
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ا. »اماشيً «احلال    .)١(نةيِّ بَ احلال املُ : وهذه احلال تسمى أيضً
هنا تدل عىل معنـى إ :ييستفاد معناها بدوهنا, أ ياحلال الت :يه دةؤكِ واملُ 

 .)٢(يفهم مما قبلها
 :عىل قولنياملؤكدة إثبات احلال  وقد اختلف النحاة يف

اعىل أقسام س إثبات هذه احلال, وأهنا تأيت: القول األول , يذكرها الباحث الحقً
 .)٤(, وهو مذهب اجلمهور)٣(نةيِ بَ احلال أن تكون مُ  يف وإن كان الغالب

وإىل هذا  .إنكار هذه احلال, وأن احلال ال تكون إال مؤسسة :القول الثاين
ال ختلـو مـن فائـدة مـا  ن احلاللوا لذلك بأوعلَ  ;راء واملربد والسهييلذهب الفَّ 

ه , وما ورد )٥(عند ذكرها دَّ من احلال املؤكدة ردَّ أو  ةنـبيِّ املُ احلال هؤالء إىل مما عُ
سة  .)٦(املُؤسِ

عـىل  دة تـأيتكِّ ؤَ أن احلال املُ : فالتفريع عىل مذهب اجلمهور تقرر هذا,إذا 
 :)٧(ثالثة أقسام

                                                           
 . املراجع السابقة: ينظر) ١(

 ).١/٢١٩( يحاشية اخلرض, و)٤/٣٩,٤٠(مهع اهلوامع و, )١/٣٨٧( الترصيح: ينظر) ٢(

 ).١/٢١٩( يحاشية اخلرض, و)٤/٣٩,٤٠(مهع اهلوامع : ينظر) ٣(

 ).١/٣٨٧(, والترصيح )٤/٣٩,٤٠(و مهع اهلوامع , )٢/٣٦٢(ارتشاف الرضب : ينظر )٤(
 ). ٤/٤٠(مهع اهلوامع : ينظر) ٥(

 .,)١/٣٨٧( الترصيح و, )٢/٣٦٢(ارتشاف الرضب  :ينظر) ٦(

 ). ١/٢١٩( يحاشية اخلرضو ,)٤/٣٩(مهع اهلوامع : ينظر) ٧(
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 :احلال املؤكدة لعاملها: القسم األول
ـيُ  يالتـ: رفها السـيوطي وغـريه بأهنـاوقد عَّ  فاد معناهـا مـن رصيـح لفـظ تَ سْ

 .)٢(ر, ألفاد عاملها معناهاكَ ذْ لو مل تُ وهذا يعني أهنا , )١(عاملها
 إما أن توافق عاملها معنـى ولفظًـا, وإمـا أن توافقـه يف: )٣(وهذه احلال نوعان

كـل  يهـ«: ا بقولـهاحلال املؤكـدة لعاملهـ املعنى فقط دون اللفظ; لذا حد األشموين
 .)٤(»أو معنى ولفظًا.. .وصف وافق عامله إما معنى دون لفظ

ــا ومعنــى, قولــه تعــاىل نفمــ                 : احلــال املؤكــدة لعاملهــا املوافقــة لــه لفظً
® y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r&uρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 Zωθ ß™ u‘ 〈 ]حـال مـن املفعـول  »رسوالً «, فـ ]٧٩: النساء

≈y7 ®: قولــه بــه, وهــو الكــاف يف oΨ ù=y™ ö‘ r&uρ 〈مؤكــدة لعاملهــا, وهــو  ي, وهــ
 .اللفظ واملعنى يف , وموافقة له»أرسلنا«

ـا  − ذلك  ثلوم ÏM ®: قولـه تعـاىل − أيضً xÏ9ø—é&uρ èπ ¨Ψ pgø:$# t⎦⎫É)−Fßϑ ù=Ï9 u ö xî >‰‹ Ïèt/ 〈 
 −احلال  يأ − يحال من نائب الفاعل وهو اجلنة, وه »غري بعيد«فـ ] ٣١: ق[

 اللفظ, ووجـه موافقتهـا لـه يف املعنى, خمالفة له يف يف »فتلِ زْ أُ «مؤكدة لعاملها 

                                                           
 )١/٣٨٧( الترصيح ,)٤/٣٩(مهع اهلوامع ) ١(

 ). ٢٤٧(شذور الذهب   رشح) ٢(

, وارتشاف الرضـب )١/٦٥٣(رشح ابن عقيل , و)٢/٣٥٥(رشح التسهيل البن مالك : ينظر) ٣(
٤/٤٠(ومهـع اهلوامـع , ) ١/٣٨٧(, والترصيح ) ٢/٣٦٢(الرضب  ورشح األشـموين  ,)٣٩,

)٤٣٠, ١/٤٢٩ .( 

 ). ١/٤٢٩( رشح األشموين: ينظر) ٤(
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لَــف قريــب, وكــل قريــب غــري : املعنــى زْ أن اإلزالف هــو التقريــب; فكــل مُ
 .ففيهازيادة فائدة الختالف مسافة القرب,)١(بعيد

 :ومنه قول الشاعر

  )٢(بِ عِـد باللَ اجلِ طِلْ خَ  يَ والزمْ توقِّ  نصـيحتَهن أبـدا ملَِ يخً صِ خْ مُ صِ أَ 
, »أصـخ«: قولـه وهو الضـمري املسـترت يف ,حال من الفاعل »مصيخا«فـ 

احلدث املستفاد مـن الوصـف مؤكـد  وذلك ألنَ َ«وهو مؤكد له لفظًا ومعنى; 
 . )٣(»للحدث املستفاد من الفعل

 :قول امرأة من العرب مثل ذلكو

ــــــم قــــــائامً ــــــمْ قــــــائامً قُ ا نــــــائامً   قُ  )٤(صــــــادفْت عبــــــدً
  :)٥(بيدوقول ل 

                                                           

 ). ٢٤٧(رشح شذور الذهب : ينظر) ١(

, )٤٤٠(, ورشح عمدة احلفاظ )٢/١٠٠(من البسيط, وهو بال نسبة يف أوضح املسالك  البيت) ٢(
 ).١/٢٥٥(, ورشح األشموين )١/٣٨٧(والترصيح  ,)٣/١٨٥(واملقاصد النحوية 

 ). ١/٣٨٧(الترصيح : ينظر) ٣(

, )٢٣٧( بيالصـاحيف , وبـال نسـبة)٣/١٨٤(املقاصـد النحويـة  الرجز المرأة مـن العـرب يف) ٤(
 .»ساملا«: وفيه) ٦/٤٩(الدرر و ,»صائام«: وفيه) ٩/٣١٧(األدب  خزانةو

قيل العامري, أحد الشـعراء الفرسـان األرشاف يف اجلاهليـة : هو) ٥( لبيد بن ربيعة بن مالك, أبو عُ
, وهو أحد , ويُعد من أصحاب النبي من أهل عالية نجد, أدرك اإلسالم, ووفد عىل النبي 

 .إحد وأربعني هجريةأصحاب املعلقات, تويف سنة 
  ).٣٣٢(, واملعارف )١/٧٨(واملحرب , )٥/٥٠٠(اإلصابة يف متييز الصحابة : ينظر
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ـــهِوَ  ج ةًتُيضـــءُ يف وَ ـــريَ ن ـــالمُ مُ هـــا الظَ ــلَّ نِظامُ يِّ سُ ــةِ البَحـــرِ امنَ جُ   )١( كَ
 :دة لصاحبهاكِّ ؤَ احلال املُ  :القسم الثاين

 . )٢(يستفاد معناها من رصيح لفظ صاحبها يالت يوه

ــ ـــهان أمثلـوم ــاىل ت ــه تع öθ ®: قول s9uρ u™ !$ x© y7 •/u‘ z⎯tΒUψ ⎯tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 

öΝßγ=à2 $ ·èŠÏΗsd 〈 ]ـا«فـ ] ٩٩: يونس وهـو االسـم  ,حـال مـن الفاعـل »مجيعً
ا«املوصولة تدل عىل العموم, و »من«مؤكدة له; ألن  يوه »من«املوصول   »مجيعً

 . »من«تدل عىل اإلحاطة; فتكون مؤكدة لعموم 
رشح التسـهيل هـذه اآليـة ضـمن أمثلـة احلـال  وقد أورد ابن مالـك يف

  .)٣(للفظاملعنى دون ا يف املؤكدة لعاملها
وهو سهو منه; ملا رأينا هنا أن احلال مؤكدة لصـاحبها, «: وقال ابن هشام

 . )٤(»وليس لعاملها

                                                           
, وبـال )٣/١٨١(, واملقاصد النحويـة )٣٠٩(ديوانه  البيت من الكامل, وهو للبيد بن ربيعة يف) ١(

 ).٢٤١(رشح قطر الند  نسبة يف

ابـن مالـك : , وممن أغفل هذا القسم)١/٣٨٧(, والترصيح )٢٤٧(رشح شذور الذهب : ينظر) ٢(
ومـا بعـدها, وابـن عقيـل يف رشح األلفيـة ) ٢/٣٥٥(رشح التسهيل : ينظر. يف رشح التسهيل

 .وما بعدها, وغريمها) ١/٦٥٢(

 ).٣٣٣(, ورشح ابن الناظم )٢/٣٥٦(رشح التسهيل : ينظر) ٣(

٢٤٨(رشح شذور الذهب : ينظر) ٤(  . )٦٠٦(ومغني اللبيب , )٢٤٧,
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 :احلال املؤكدة ملضمون مجلة قبلها: القسم الثالث
اآلتية بعد مجلة معقودة من اسـمني معـرفتني جامـدين, دالـة عـىل  يوه

 . )١( وصف ثابت مستفاد من تلك اجلملة
احلـال لتأكيـد  تـأيت ياجلملة التـ أنه يشرتط يف عريفيتضح من هذا التو

 :)٢(مضموهنا رشوط
ن اشتملت اجلملة عىل فعل كانت احلال فإأن تكون مجلة اسمية;  :أحدها

 . مؤكدة له, وليس ملضمون اجلملة
ف عنـد كَّ ؤَ أن يكون املبتدأ واخلرب معرفتني; ألنه ال يُ  :هاوثاني ـرِّ د إال ما عُ
 . )٣(البرصيني
لو كان أحـدمها مشـتقا لكـان هـو  إذأن يكون املبتدأ واخلرب جامدين;  :اهثلوثا

 .)٤(العامل يف احلال, وألصبحت احلال مؤكدة له, ال ملضمون اجلملة
ا من حد تلك احلال املؤكدة ملضمون مجلة قبلهـا أنـه يشـرتط أن  :كام يؤخذ أيضً

 . )٥(لم بهدم العِ م يف تقالزِ م, أو شبيه باملُ الزِ تكون بلفظ دال عىل معنى مُ 

                                                           
 ). ٢٤٧(رشح شذور الذهب : ينظر) ١(

, )١/٢٢٠(حاشـية اجلمـل و, )٢/٦٥٤(رشح ابن عقيـل و, )٢/٣٥٧(رشح التسهيل : ينظر) ٢(
 ). ١/٣٨٧(الترصيح بمضمون التوضيح و, )١/٤٣٠( رشح األشموينو

 ). ١/٤٣٠( رشح األشموينو, )١/٢٢٠(حاشية اجلمل : ينظر) ٣(

 .نان السابقااملرجع :ينظر) ٤(

 ).٢/٣٥٨(رشح التسهيل : ينظر) ٥(
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 : سامل بن دارةومن األمثلة التي استوفت هذه الرشوط قول 

ــنُ  ــا اب ــا نَ  أن ــا هب ــدارةَ معروفً ـيـا للَّ  وهل بدارةَ  يبِ سَ   )١(ن عـارِ نـاس مِ

ا«فـ  مجلـة اسـمية  ي, وه»أنا ابن دارة«دة ملضمون مجلة كِّ ؤَ حال مُ  »معروفً
 . عىل اللزوماحلال دالة  جاءتآها معرفتان جامدان, وزْ جُ 

ا«: ف هاهنا يف نحو قوهلملِ وقد اختُ   :»زيد أبوك عطوفً
إىل أن احلـال يف هـذا املثـال ونحـوه حـال مؤكـدة  النحـاة ذهب بعضف

ملضمون اجلملة التي قبلها; ألهنا مجلة اسمية مكونة من مبتدأ وخـرب معـرفتني 
 .)٢(جامدين
دة لعاملهـا, أن احلال يف هذا املثال ونحوه حال مؤكـ إىلبعضهم ذهب و

قال وهـو يف  إذوهي خمالفة له يف اللفظ, وموافقة له يف املعنى, ومن هؤالء ابن مالك; 
هـو «: ومن هـذا القبيـل عنـدي«: صدد التمثيل للحال املؤكدة لعاملها معنى ال لفظًا

; ألن األب واحلـق صـاحلان للعمـل; فـال حاجـة إىل »هو احلق بَيِّنًا«, و»أبوك عطوفًا
 .)٤(, ووافقه األشموين عىل ما ذهب إليه)٣(»عدمهاإضامر عامل ب

                                                           
, )١/٥٤٧(, ورشح أبيـات سـيبويه )٢/٧٩(الكتاب  البيت من البسيط, وهو لسامل بن دارة يف) ١(

, )٣/١٨٦(, واملقاصــد النحويــة )٢/٦٤(, ورشح املفصــل )٢/٢٦٨,٣/٦٠(واخلصــائص 
 .)٢٦٦, ٣/٢٦٥, ٢/١٤٥, ١/٤٦٨(وخزانة األدب 

 ). ١/٣٨٨(الترصيح و, )٢٩٦(رشح شذور الذهب : ينظر) ٢(

 ). ٢/٣٥٧(رشح التسهيل : ينظر) ٣(

 ).٢/٣١٦(رشح األشموين : ينظر) ٤(
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: وكالم اخلرضي يف حاشيته ما يكشف عن علة هـذا اخلـالف, وهـ ويف
اجلملة التي تـأيت احلـال لتأكيـد مضـموهنا هـو  يأزْ ط يف جُ رتَ شَ هل اجلمود املُ 

اجلمود املحض; : ه عىل أن املراد باجلمودنبَّ  إذ ?اجلمود املحض أو غري املحض
ا; فإهنا مؤكـدة لعاملهـا, وهـو األسـد; لتأويلـه : نحوليخرج  أنا األسد مقدامً

ا  ا بالشجاع, ال للجملة; ألنه ليس جامدً ا, ومجودً ـا: مثلهحمضً  ;زيد أبوك عطوفً
; فجمودمهـا »الواضح«ـب »احلق«, و»العاطف«ـب »األب«لتأويل  ;وهو احلق بيِّنًا
ا  . )١(ليس حمضً
 ْ ْ  »طوفًازيد أخوك ع«: روا قوهلمومل جيُ ـا« رَ جمُ يف ذلـك,  »زيد أبوك عطوفً

بل جعلوه من قبيل اجلامد املحض; فتكون احلال مؤكدة ملضمون اجلملة التـي 
ه قليل : ذلك سببقبلها, و نُوَّ وغـري الزم  ,ألبإذا قيس بـاأن عطف األخ وحُ

ا »العاطف«بـ  »األخ«له لزومه لألب; فلم يؤول  ا , بل جعل جامدً ـا مجـودً حمضً
 . )٢(ألببخالف ا

بيـان : , منهامتعددة احلال املؤكدة ملضمون اجلملة قبلها, ألغراضوتأيت 
 . )٣(اليقني, والفخر, والتعظيم, والتحقري, والتواضع, والوعيد 

 : البيت السابق :التي لبيان اليقنيمثال ف

                                                           
 ). ١/٢٢٠(حاشية اخلرضي , و)٢/٣١٦( رشح األشموين: ينظر) ١(

 ). ١/٢٢٠(حاشية اخلرضي : ينظر) ٢(

, ١/٣٨٧(الترصيح و, )٢/٣٦٢(ارتشاف الرضب و, )٣٥٨, ٢/٣٥٧(رشح التسهيل : ينظر) ٣(
 ).٤/٣٩(ع مهع اهلوامو ,)٣٨٨
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ـــــا ـــــن دارة معروفً ـــــا اب   ....    ....    ....    .... ...أن
ـا«: , ومنه قولكيفَّ  شك أنا ابن دارة ال: يعني هـو : , أي»هو زيـد معلومً

 . زيد ال شك فيه
ا«أو  »أنا زيد كريامً «: التي للفخرمثال و  . إلخ... »شجاعً
ا«أو  »هو زيد جليالً «: التي للتعظيممثال و  . إلخ... »مهابً
ا«: التي للتحقري لاثوم ا«أو  »هو فالن مقهورً  . إلخ... »مغلوبً
ا إىل عفوك أنا« :التي للتواضع لاثوم  .»عبدك فقريً
 .»غضبي قِ أنا فالن متمكنًا منك, فاتَّ «: التي للوعيد لاثوم

فهذه احلال املؤكدة ملضمون اجلملة قبلهـا, ال جيـوز تقـديمها  ,وعىل كلٍّ 
ـا زيـد أخـوك«: عىل هذه اجلملة; فال تقـول ـا أنـا زيـد«, وال »عطوفً , »معروفً

ـا «: ; فـال تقـولوكذلك ال يصـح أن تتوسـط بـني املبتـدأ واخلـرب زيـد عطوفً
 . )١(»أخوك

 : )٢(وقد اختلف النحاة يف العامل يف هذه احلال عىل ثالثة أقوال
ا :القول األول , وقدره سـيبويه يف مجلـة )٣( أن العامل فيها حمذوف وجوبً

                                                           

 ). ١/٢٢٠(, وحاشية اخلرضي )١/٦٥٤(رشح ابن عقيل : ينظر) ١(

ــر) ٢( ــهيل : ينظ ــاف الرضــب , )٢/٣٥٨(رشح التس ــمون و, )٢/٢٦٣(وارتش الترصــيح بمض
 ). ٤/٤٠(مهع اهلوامع و ,)١/٣٨٨(التوضيح 

حاشـية اخلرضـي , و)١/٤٣١(رشح األشـموين و, )٦٦٠, ١/٦٥٤(رشح ابـن عقيـل : ينظر) ٣(
)٢/٢٢٠(. 
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 .أحقه: , ويف غريه قال)١(أو الزمه معروفًا أثْبِتُهُ : »هو زيد معروفًا«
ل بعض النحاة كبدر  الدين بن مالك, وأيب حيان, يف تقدير العامل, وفَصَّ

ـقُّ «: فتقـدير العامـل يف احلـال »أنا«كان املبتدأ إن : فقال , أو »أعـرف«, أو »أحُ
ني«, أو »أعرفني« قُّ : , فتقـدير العامـل يف احلـال»أنـا«وإن كان املبتدأ غـري  .»أحُ
 .)٢(»أعرفه«, أو »أحقه«

بويه, وبدر الدين بن مالك, وقد ذهب إىل هذا القول مجهور النحاة; كسي
 والشـيخ خالـد األزهـري,  وأيب حيان, وابن عقيل,والسيوطي, واألشـموين,

, يف كون هذه احلال ال جيوز تقـديمها  ووافقهم الشنواين, وجعله اخلرضي علةً
 .)٣(عىل اجلملة

  :القول الثاين
تَأول بـ  أنـا: نحـو ; فيعمـل يف احلـال»مسمى«أن العامل فيها هو اخلرب, يُ

 .)٤(وذهب إليه الزجاج. حاتم سخيا
                                                           

 ).٢/٣٦٣(, وارتشاف الرضب )٧٩/ ٢/٧٨(كتاب سيبويه : ينظر) ١(
, ومهع اهلوامـع )٢/٣٦٣(, وارتشاف الرضب )٣٣٦(رشح ألفية ابن مالك البن الناظم : ينظر) ٢(

)٤/٤٠.(  

, وارتشـاف )٣٣٦(, ورشح ألفية ابن مالك, البـن النـاظم )٨٠, ٢/٧٩(كتاب سيبويه : ينظر) ٣(
, ومهــع اهلوامــع )١/٣٨٨(, والترصــيح )٢/٦٥٤(ن عقيــل , ورشح ابــ)٢/٣٦٣(الرضــب 

)٤/٤١ ورشح األزهريـة ,)٢/٢٢٠(, وحاشـية اخلرضـي )٢/٣١٥(, ورشح األشموين )٤٠,
 ).٢٢٥(مع حاشية العطار 

, وارتشـاف الرضـب )٢/٥١(, ورشح الـريض عـىل الكافيـة )٣٣٦(رشح ابـن النـاظم : ينظر) ٤(
 ).٤/٤٠(ع ومهع اهلوام, ) ١/٣٨٨(, والترصيح )٢/٣٦٣(
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  :القول الثالث
أنــا عمــرو : نحــو »انتبــه«أن العامــل فيهــا هــو املبتــدأ; لتضــمنه معنــى 

ا ــجاعً ــدأ .)١(ش ــو املبت ــال ه ــذه احل ــل يف ه ــأن العام ــول ب ــب إىل الق   : وذه
 . )٢(ابن خروف
 : القول الرابع

صـدر املؤكـد أن العامل يف هذه احلال هو معنـى اجلملـة; كـام قيـل يف امل
ا: لنفسه أو لغريه, فكأنه قال ا, ويرحم مرحومً وقد . يعطف عليك أبوك عطوفً

الريض, وعزاه البن مالك, ولعل الريض قد نسـب هـذا : ذهب إىل هذا القول
القول إىل ابن مالك لقول ابن مالك يف رشح التسهيل عند حديثـه عـن احلـال 

 : املؤكدة للخرب وإثباهتا, يف قول الشاعر

ـــإين ـــاهُ  ف ـــا محِ ـــثُ مرهوبً ي ايسِ  اللَّ ــرٌ دون افــرتِ  )٣(وعنــدي زاجِ
ا محاه حال مؤكدة للخرب, وهو العامل فيها بام تضمن من معنـى « فمرهوبً
 .)٤(»التشبيه

                                                           
 .املراجع السابقة: ينظر) ١(

 .املراجع السابقة: ينظر) ٢(
فإين الليـث «: , والشاهد فيه قوله)٤٣٥(البيت من الوافر, وهو بال نسبة يف رشح عمدة احلافظ ) ٣(

ا محاهُ  ا«: , فقد جاءت احلال, وهو قوله»مرهوبً ـا, ألن هـذا »مرهوبً , متأخرة عـن عاملهـا وجوبً
  .يتضمن معنى الفعل دون حرفه العامل حرف تأكيد

  ).٢/٣٥٦(رشح التسهيل, البن مالك : ينظر )٤(
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 : )١(وقوله يف بيت أمية بن أيب الصلت
ــلِّ فَجــرٍ نــا يف كُ بَّ كَ رَ ــالمَ ــكَ سَ نَّثُ غَ ــا تَ ــا مَ مومُ  )٢(بريئً  )٣(الــذُ

الرباءة ممـا ال يليـق بجاللـك, : , ومعناه»سالمك«ال مؤكدة لـح: فربيئًا«
ومـن . وهو العامل يف احلال; ألنه من املصادر املجعولة بدالً من اللفظ بالفعل

ا; ألن األب واحلـق : −عندي −هذا القبيل يِّنـً ـا, وهـو احلـق بَ هو أبـوك عطوفً
 .)٤(»صاحلان للعمل, فال حاجة إىل تكلف إضامر عامل بعدمها

أن نص كلٍّ من األلفية, والتسهيل ورشحه عن العامل يف احلال ال يسـاعد  إال
 :− وكذا يف الكافية − عىل هذا الفهم; فإن ابن مالك يقول يف األلفية 

رٌ ـــمَ ض ـــةً فَمُ لَ ـــد مجُ كِّ ؤَ إن تُ رُ   وَ خِّ ـــؤَ فظُهـــا يُ لَ ـــا وَ هَ لُ امِ  )٥( عَ

                                                           
شاعر جاهيل حكيم, من أهل الطـائف,  وهـو ممـن : أمية بن عبد اهللا بن أيب الصلت الثقفي: هو )١(

موا عىل أنفسهم اخلمر, ونبذوا عبادة األوثان يف اجلاهليـة ذهـب أميـة يف : قـال األصـمعي. حرَّ
 . هـ تويف سنة مخس. كر اآلخرةشعره بعامة ذ

 ).٣/١١٥( هتذيب ابن عساكر   ,)١/١١٩(, خزانة األدب )٢٥٧(مجهرة األنساب : ينظر
 . ما تلزق بك, وال تنسب إليك: أي: ما تغنثك) ٢(

 ).٥/٣٣٠٥) (غنث(لسان العرب 

ال نسـبة , وبـ)١/٣٢٥(, والكتاب )٥٤(البيت من الوافر, وهو ألمية بن أيب الصلت يف ديوانه ) ٣(
) سـلم(, و)١٢/٢٢٠) (ذمـم(, و)٢/١٧٤) (غنـث(,ولسان العـرب )٤٢٨(يف مجهرة اللغة 

 ).٧/٢٣٥(, وخزانة األدب )٢٩١(

  ).٢/٣٥٧(رشح التسهيل البن مالك : ينظر )٤(

  ).١/٦٥٣(ورشح ابن عقيل , )٢/٧٥٥(رشح الكافية الشافية : ينظر )٥(
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ا «: ونص التسهيل ني, أو فخـر, أو يف بيـان يقـ − باحلـال : أي − ويؤكد هبا أيضً
آهـا معرفتـان جامـدتان مجـودًا  زْ تعظيم, أو تصاغر, أو حتقري, أو وعيدٍ خربُ مجلـة جُ

ا ا بعدمها, ال اخلرب مؤوال بـ : وعاملها. حمضً ـا »مسـمى«أحق أو نحوه, مضمرً , خالفً
ا, خالفًا البن خروف  .)١(»للزجاج, وال املبتدأ مضمنًا تنبيهً

دة  −احلال  وال تكون هذه«: وقال يف رشحه كِّ هلذه املعـاين إال  −أعني املُؤَ
وتقدير عاملهـا . بلفظ دال عىل معنى مالزم أو شبيه باملالزم; يف تقدم العلم به

 »أنـا«, وإن كـان »أنـا«أعرفـه, إن كـان املخـرب عنـه غـري : أحقه, أو: بعد اخلرب
هـو : , وهـذا أوىل مـن قـول الزجـاج»اعرفني«أو  »أعرف«أو  »أحق«فالتقدير 

إن العامل هو املبتدأ لتضمنه : اخلرب لتأوله بمسمى, وأوىل من قول ابن خروف
  .)٢(»معنى تنبه

ر,  ـدَّ قَ فهو يف هذه النصوص يذهب مذهب اجلمهـور, مـن أن عاملهـا مُ
 .)٣(وعىل هذا وافقه ابن عقيل واألشموين يف رشحيهام

إن اجلملـة, وإن كـان «: واستدل الريض لصحة ما ذهـب إليـه بـأن قـال
َـا إىل جُ  أَهيْ زْ ا, فال شك أنه حيصل مـن إسـناد أحـد جُ ا حمضً آها جامدين مجودً زْ

ا: »أنا زيد«: اآلخر معنى من معاين الفعل; أال تر أن معنى فعىل . أنا كائن زيدً
هذا; ال تتقدم املؤكدة عىل جزأي اجلملة, وال عىل أحدمها, لضعفها يف العمل; 

 .)٤(»وذلك خلفاء معنى الفعل فيها
                                                           

  ).٢/٣٥٥(رشح التسهيل : ينظر )١(

  ).٢/٣٥٨(السابق : ينظر )٢(

  ).٢/٣١٥(, ورشح األشموين )٢/٤٣(املساعد : ينظر) ٣(

  ).٢/٥٢(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٤(
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 : ناقشةامل
 : مناقشة املذهب األول

بأنـه ال معنـى  »أحقـه«نوقش ما ذهب إليه سيبويه من تقدير العامـل بــ 
ا, وإن أراد أن املعنى: لقولك أعلمـه : تيقنت األب وعرفته يف حال كونه عطوفً

ا, فهو مفعول ثانٍ ال حال  .)١(عطوفً
 : مناقشة املذهب الثاين

 : نوقش ما ذهب إليه الزجاج بأمور
لُّف ظاهر :هاأحد  .)٢(ما فيه من تَكَ
 –مل يكن سخيا وقت تسـميته بحـاتم  »أنا حاتم سخيا«: أن حامتًا يف قوله :ثانيها

 . يف هذا التقدير, وال يقصد القائل هبذا اللفظ هذا املعنى
, نحـو )٣(أن هذا التقدير بمسمى ال يطرد فيام ليس اخلرب فيه علـامً  :ثالثها

ــاىل ــه تع ⎯ ®: قول Íν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6 s9 Zπ tƒ#u™ 〈 ]ــرافاأل ــه]٧٣: ع   : , وقول
® uθ èδuρ ‘,ys ø9$# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ 〈 ]٩١: البقرة .[ 

 .)٤(أنه يستلزم املجاز :رابعها

                                                           
  ).٢/٥١(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ١(

  ).٤/٤٠(, ومهع اهلوامع )٢/٣٥٨(رشح التسهيل : ينظر) ٢(

  ).٢/٥١(رشح الريض عىل الكافية : ينظر )٣(

  ).١/٣٨٨(رصيح الت: ينظر )٤(
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 : مناقشة املذهب الثالث

نوقش ما ذهب إليه ابن خروف, من أن العامل يف هذه احلال هو املبتـدأ, 
 : بأمور

 .)١(احلروف ال األسامء: تنبيهأن الذي ضمن معنى ال :أحدها
أنا زيـد, وزيـد أبـوك, مل يثبـت : أن عمل الضمري والعلم يف نحو :ثانيها

 .)٢(نظريه يف يشء من كالم العرب
 .ما فيه من التكلف :ثالثها
أن هذا يقتيض جواز تقديم احلال عىل اخلرب, وهـو ممتنـع; لعـدم  :رابعها
 .)٣(متام اجلملة
 : الرتجيح

ب السابقة, يرتجح لد الباحث مذهب الشنواين ومن بعد عرض املذاه
وافقه من العلامء, القائل بأن عامل احلال املؤكدة ملضمون مجلة قبلهـا يكـون حمـذوفًا 
وجوبًا, ويقدر حسب املبتدأ; ألن فكرة حذف العامل وجوباً ممكنة وهلا نظـائر وهـو 

اقهم ممن سبق بيان أسامئهم, مل يشذ عن ذلـك إال  مذهب مجهور النحويني وكبار حذَّ
 .)٤(أنه أبعد املذاهب عن التكلفكام , القليل

                                                           
  ).٢/٤٣(املساعد : ينظر )١(

  ).٢/٥١(رشح الريض عىل الكافية : ينظر )٢(

  ).١/٣٨٨(الترصيح : ينظر )٣(

  ).٤/٤٠(مهع اهلوامع : ينظر )٤(
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  املفعول معه
ا
ًّ
ا أم مساعي

ًّ
  كون املفعول معه قياسي

اختلفوا فيه هل هو قيايس أو سامعي, وغـريه «: يقول الشنواينّ عن املفعول معه
 .)١(»أنه قيايس: من املفاعيل مل خيتلفوا فيه أنه قيايس, واألصح

 : )٢(هل هو قيايس أو سامعي عىل قولني: ة يف املفعول معهاختلف النحا
 )٣(نه قيايس وهو ما ذهب إليه الشنواين, ونسبه ابن يعـيشإ :القول األول

إىل أيب احلسن األخفش, ونسـبه صـالح الـدين العالئـي إىل أكثـر  )٤(والريض
, وهـو مـا صـححه أبـو )٦(, ونسبه الـريض إىل أيب عـيل الفـاريس)٥(البرصيني

, واألشموين, وذكر أنه )١٠)(٩(, وصالح الدين العالئي)٨(, والسيوطي)٧(حيان
                                                           

  ).ب٨٦(الدرر البهية ) ١(

, ورشح )٥٩(واملفصل , )١/٧٠١(, والبرصيات )٣/٦٥(رشح كتاب سيبويه للسريايف : ينظر) ٢(
ــيش ــن يع ــهيل )٢/٥٢( اب ــة )٢/٢٩٣(, ورشح التس , وتوضــيح )٢/١٩٥(, ورشح اللمح

 .,)٣/٢٣٥(ومهع اهلوامع , )١/٦٦٣(املقاصد 
 ).٢/٥٢(رشح املفصل : ينظر) ٣(
 ).١/١٩٨(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٤(
 ).٢٠١(الفصول املفيدة يف الواو املزيدة لصالح الدين بن كيكلدي العالئي : ينظر) ٥(
 ).١/١٩٨(رشح الريض للكافية : ينظر) ٦(
 ).٢٩٣, ٢/٢٩٢(ارتشاف الرضب : ينظر) ٧(

 ).٣/٢٣٥(مهع اهلوامع : ينظر) ٨(
 ).٢٠١(الفصول املفيدة يف الواو املزيدة : ينظر) ٩(
ـا,  أديبًـا, كـان خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا, , صالح الدين أبـو سـعيد العالئـي, : هو )١٠( فقيهً

تـويف  .ومنحة الـرائض بعلـوم آيـات الفـرائض ,القواعد :من تصانيفها, وصحيح العقيدة سني 
 .وستني وسبعامئة إحدبالقدس سنة 

 ). ٣/٩١(طبقات ابن قايض شهبة : ينظر
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تَىضَ إيراد ابن مالك للمفعول معه يف نظمه قْ ; ألنه قد بوب له مع )١(وذكر أنه مُ
القيـاس  )٣(; كام نقل السيوطي)٢(مع األبواب القياسية, ومل ينبِّه عىل أنه سامعي

د اختلفوا يف إطـالق  , غري أهنم)٥(, والسريايف)٤(القياس يف هذا الباب عن املربَّ
 : )٦(إطالق القياسية أو تقييدها ببعض الرشوط

ففريق من النحاة ذهب إىل أن القياس يف هذا البـاب يف كـل يشء, حتـى 
اد بالواو معنى العطف املحض; كام يف  رَ , أو حيـث ال »قام زيد وعمرو«حيث يُ

 )٧(, ونسـب السـيوطي»قعدت وطلوعَ الشـمس«يتصور العطف ألبتة; كام يف 
 ابن مالك, وهو ما يتفق مع إيراد ابن مالك للمفعول معه يف نظمه بني ذلك إىل

األبواب القياسـية مـع عـدم التنبيـه عـىل كونـه سـامعيا; كـام نبـه عـىل ذلـك 
 .وسبقت اإلشارة إليه من قبلُ  )٨(األشموين

                                                           
 ).٢/١٤١(رشح األشموين مع حاشية الصبان : ينظر) ١(
 ).٢/١٤١(حاشية الصبان : ينظر) ٢(
 ).٢٣٦, ٣/٢٣٥(مهع اهلوامع : ينظر) ٣(
 ).٢/٨٣٣(مل الكا: ينظر) ٤(
 ).٣/٦٥(رشح كتاب سيبويه : ينظر) ٥(
, ورشح ابن )٣/٦٥(, ورشح كتاب سيبويه )١/٧٠١(والبرصيات , )٢/٨٣٣(الكامل : ينظر) ٦(

ــيش  ــن يع ــاجي )١/٦٦٣(, وتوضــيح املقاصــد )٢/٥٢(اب ــيط يف رشح مجــل الزج , والبس
وارتشـاف , )٢٠٢(, والفصول املفيدة يف الواو املزيدة )٢/٢٦٣(, ورشح التسهيل )١/٤٦٨(

 ). ٢٣٦, ٣/٢٣٥(, ومهع اهلوامع )٢٩٣, ٢/٢٩٢(الرضب 
 ).٢٣٦, ٢/٢٣٥(مهع اهلوامع : ينظر) ٧(
 ).٢/١٤١(رشح األشموين : ينظر) ٨(
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وا القيـاس يف هـذا البـاب بـام  )١(ونسب أبو حيان صُّ إىل اجلمهور أهنم خَ
مَّ مل جييزوا القياس حيـث صلح فيه معنى العط ف, ومعنى املفعول معه, ومن ثَ

ال يتصور معنى العطف; لقيام األدلة عىل أن واو املعية عطف يف األصـل, وال 
حيث متحض معنى العطف; ألن دخول معنى املفعول معـه هـو الـذي سـوغ 
اكلة التي تؤثرها العـرب عـىل غريهـا, إىل  خروجه بام يقتضيه العطف من املُشَ

 .بالنص
وال فرق عند هؤالء يف صحة القياس بني أن تكون صالحية العطف من 

د«باب احلقيقة; كام يف  ـا, أو )٢(»والطيالسةَ  جاء الربَ ; إذ يصح املجيء منهام مجيعً
ا مـن »سار زيدٌ والنيلَ «أو من باب املجاز; كام يف  ; ألن النيل يسري مع زيد جمـازً

ارقه من يسـري معـه ممـن يوجـد منـه جهة أنه ال يفارقه يف حال سريه; كام ال يف
 .)٣(السري حقيقة

ا لألول,  )٥(والسريايف )٤(وخص املربَّد القياس يف هذا الباب بام كان فيه الثاين أثرً
فإن الربد سبب السـتعامل  »جاء الربد والطيالسة«لألول, وكان األول سببًا له; كام يف 

ا«: الطيالسة; وكام يف قول القائل  .ا يف جميئه; إذا كان سببً »جئت وزيدً
                                                           

 ).٣/٢٣٥,٢٣٦(, ومهع اهلوامع )٣/٤٨٥(التذييل والتكميل : ينظر) ١(
يْلسان«, و»طَيْلس«مجع : الطيالسة) ٢( سية»طَ  ., وهو نوع من األكْ

 ).طلس(, ولسان العرب, مادة )١٢/٢٣٤(هتذيب اللغة : ينظر    
  ).٣/٢٣٦(مهع اهلوامع : ينظر) ٣(

 ).٢/٨٣٣(الكامل : ينظر) ٤(
 ).٣/٦٥(رشح كتاب سيبويه : ينظر) ٥(
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إىل أن القيـاس يف هـذا البـاب خيـتص  )١(وذهب ابن هشام اخلرضـاوي
... باأللفاظ التي سمعت عن العـرب; كلفـظ االسـتواء, واملجـيء, والصـنع

عـىل  »وافـق«, و»جـاء«عـىل  »وصـل«إلخ, وما يف معنى هذه األلفاظ; فيقاس 
»نى مـا سـمع وهلمّ جرا, وأما ما ليس يف مع »صنعت«عىل  »فعلت«, و»استو

 .)٢(من األلفاظ فال يتأتى القياس فيه
ن املفعول معه سامعي, يقترص فيه عىل ما ورد عن العـرب إ :القول الثاين

 .وال يقاس غريه عليه
, إىل األخفش )٥(وغريه )٤(, ونسبه األشموين)٣(وإىل هذا ذهب فريق من النحاة

 . )٧(,  ونسبه أبو حيان إىل األكثرين)٦(الزجاجيوهو رأي  , األخفش
                                                           

 بـابن املعـروف اهللا, عبـد أبـو اخلزرجـي, نصـارياأل اخلرضـاوي هشام بن حييى بن حممد: هو )١(
 رشح يف فصـاحاإل: مـن تصـانيفه .اخلرضـاء اجلزيـرة أهل من, يسأندل بالعربية, عامل ي,الربذع
, فعـالاأل أبنيـة تلخـيص يف املقال وفصل ,عصفور البن املمتع عىل والنقض, , يضاحاإل كتاب
 .سنة ست وأربعني وستامئة بتونس توىف
 ).١/٢٦٧( الوعاة وبغية, )٣٦١( باراأل البن التكملة: ينظر

٣/٢٣٧(مهــع اهلوامــع : ينظــر) ٢( , وارتشــاف الرضــب )٣/٤٨٥(, والتــذييل والتكميــل )٢٣٦,
)٢/٢٩٣.( 

ورشح , )٣/٢٣٧(, ومهـع اهلوامـع )١/١٩٨(, رشح الريض عىل الكافية )٥٩(املفصل : ينظر) ٣(
 .,)٢/١٤١(األشموين 

 ).٢/١٤١(رشح األشموين : ينظر) ٤(
 ).٢٠٢(الفصول املفيدة : ينظر) ٥(

 ).١/٤٦٨(البسيط يف رشح مجل الزجاجي : ينظر) ٦(

 ).٢٩٣, ٢/٢٩٢(, وارتشاف الرضب )٣/٤٨٥(التذييل والتكميل : ينظر) ٧(
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ذهب أبو احلسن األخفش إىل أن هذا البـاب سـامعي, «: يقول األشموين
يْس قِ  .)١(»وذهب غريه إىل أنه مَ
هذا الباب قياس عند بعضهم, وعند آخرين مقصور «: ويقول الزخمرشي

 .)٢(»عىل السامع
 :األدلة

 :أدلة القول األول
 :للقول بأن املفعول معه قيايس ما ييل ليدل

ـْ :أوالً   املصـدر أنه جيري جمَ والظـرف, ونحومهـا;  »املفعـول املطلـق«رَ
 .)٣(لصحة معناه, وصحة عامل النصب فيه

, فقـد ورد يف القـرآن )٤(كثرة جميء املفعـول معـه يف كـالم العـرب :ثانيًا
öΝ ®: الكــريم; كــام يف قولــه تعــاىل É) tGó™ $$sù !$yϑx. |Nö ÏΒé& ⎯ tΒuρ z>$s? y7 yètΒ 〈 ]هــود :

فاستقم كـام : نصب عىل أهنا مفعول معه, والتقدير يف موضع »مَن«; فإن ]١١٢
 .)٥(أمرت مع من تاب معك

                                                           
 ).٢/١٤١(رشح األشموين مع حاشية الصبان : ينظر) ١(
 ).٥٩(املفصل : ينظر) ٢(
 ).٢٠٢(الفصول املفيدة : ينظر) ٣(
يدة , والفصول املف)١٨٣, ١٨٢(, والتهذيب الوسيط يف النحو  )٢/٢٥٢(رشح املفصل : ينظر) ٤(

 ).٢٠٢(يدة املف
 ).١٨٢(, والتهذيب الوسيط يف النحو )٢/٤٧(إمالء ما من به الرمحن : ينظر) ٥(

= 
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t⎦⎫ Åj3 xΖ ãΒ... 〈 ]منصوب عـىل أنـه مفعـول معـه,  »املرشكني«: ; فقوله]١: البينة
 .مع املرشكنيمل يكن الكافرون : والتقدير

 »واملرشكني«وال جيوز أن يكون «: )١(قال سابق الدين بن يعيش الصنعاين
ا عىل  ا, لكان التقـدير»أهل«عطفً مـن أهـل الكتـاب ومـن : ; ألنه لو كان عطفً

تقتيض التبعـيض;  »من«املرشكني, وذلك ال جيوز; ألن املرشكني كلهم كفار, و
 .)٢(»فلهذا امتنع العطف

ــا− عــىل املفعــول معــه وعــىل النصــب محــالً  وجهــت قــراءة مــن قــرأ  − أيضً
Ν§ ® :بالنصب يف قولـه تعـاىل )٣(»ورشكاءكم« èO ãΑθà) tΡ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θä. u õ° r& öΝ ä3 tΡ% s3 tΒ óΟ çFΡr& 

                                                           
=  

ا عىل الضمري املسترت يف  »من«وجيوز أن تكون الواو عاطفة; فيكون  , وجاز هـذا »استقم«معطوفً
 .العطف مع عدم تأكيد الضمري املسترت بضمري منفصل; لقيام الفاصل مقام التأكيد

 ).٢/٤٣٢(للزخمرشي الكشاف : ينظر
, صـنعاء أهـل من, عرصه يف الزيدية فقيه ,الصنعاين يعيش ابن احلسن, بن حممد بن احلسن: هو) ١(

 وخمترصـ ,اللمـع عـىل تعليقو فقه,يف ال الفاخرة التذكرة: من تصانيفه .مات أن إىل قضاءها ويل
 ., تويف سنة إحد وتسعني وسبعامئة االنتصار

 .)٢/٢١٦(, واألعالم )١/٢١٠( الطالع البدر :ينظر   

, والذي ذهب إليه العكربي يف إمالء ما منَّ به الـرمحن )١٨٢(التهذيب الوسيط يف النحو : ينظر) ٢(
, والقرطبـي يف اجلـامع )٢/٨٣١(, ومكي بن أيب طالب يف مشكل إعـراب القـرآن )٢/٢٩١(

 »املرشـكني«أن  −)٥/٢٧١(, وأبو جعفر النحاس يف إعراب القرآن )٢٠/٤٠(ألحكام القرآن 
 .»أهل«يف هذه اآلية الكريمة معطوف عىل 

 ).٥/١٥٣(, والبحر املحيط )٢/٣٢٧(الكشاف : ينظر) ٣(
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ö/ ä. äτ!% x. u à° uρ 〈 ]١(مكانكم أنتم مع رشكائكم: , أي]٢٨: يونس(. 
ا, ومن ذلك قول الرا عي عبيد كام ورد املفعول معه يف أشعار العرب كثريً

 :)٢(بن حصني

 )٣( لَزِم الرِحالَةَ أَن تميـلَ ممـيال    أَزمانَ قَومي واجلَماعـةَ كَالَّـذي  

أزمـان كـان : نصب عىل املعية بفعل كون مضـمر, والتقـدير »اجلامعة«فـ
 .قومي واجلامعة

 :ويقول الشاعر

 )٤(يـا فدعه وواكـلْ أمـره والليال    إذا أعجبتك الدهر حالٌ من امـرئٍ 
                                                           

, وإرشـاد العقـل السـليم أليب السـعود )٥/١٥٣(, والبحر املحيط )٢/٣٢٧(الكشاف : ينظر) ١(
 ).١٨٣, ١٨٢(, والتهذيب الوسيط يف النحو )٤/١٣٩(

شاعر فحل, كان من جلة قومه, : ية بن جندل النمريي, أبو جندلعبيد بن حصني بن معاو: هو )٢(
ا والفـرزدق, وكـان يفضـل الفـرزدق,  قومه, ولقب بالراعي لكثرة وصفه اإلبل, عارص جريـرً

 . تويف سنة تسعني. فهجاه جرير هجاء مرا
 ).١/١٤٦(, ورغبة اآلمل )٢٠/١٦٨(األغاين : ينظر

, واألزهيـة )١/٣٠٥(, والكتـاب )٢٣٤(ديوانـه  البيت من الكامل, وهو للراعي النمـريي يف) ٣(
وهو بـال  , )٢/٨٩(والدرر  ,)١/١٩٥(, والترصيح )١٤٨, ٣/١٤٥(, وخزانة األدب )٧١(

 ).٥/٣٣٧, ١/١٠٥(, ومهع اهلوامع )١/١٨٩(نسبة يف أوضح املسالك 
 .حيث نصبه عىل املفعول معه »اجلامعة«و: قوله: والشاهد يف البيت 

, وملويلك العبـدي يف محاسـة )١٦٤(وهو ألفنون التغلبي يف محاسة البحرتي  البيت من الطويل) ٤(
ــة البحــرتي  ــة )٢١٥(محاس ــبة يف واملقاصــد النحوي ــال نس ــموين , )٣/٩٩(, وب ورشح األش

)١/٢٢٥.( 
 .حيث نصبه عىل املعية, وهذا أرجح من النصب عىل العطف »واللياليا«: والشاهد فيه قوله
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ا »اللياليا«: فقوله ا تعسفً : , والتقـدير)١(مفعول معه; ألن يف جعله معطوفً
 .واكل أمره مع الليايل

 :أدلة القول الثاين
إن املفعول معه سـامعي, بـأن املفعـول معـه يشء وقـع : متسك من قالوا

موقع غريه; فينبغي أال يُصار إليه إال بسـامع مـن العـرب, ويوقـف عنـد هـذا 
 .)٢(السامع

أن النصب عىل املفعول معـه يتضـمن وضـع الـواو يف غـري  :وبيان ذلك
 »مـع«موضعها; ألن أصل الواو العطف, وهي يف املفعول معـه جتعـل بمعنـى 

ا, ويكون النصب بعدها بالعامل الذي قبلها; وكـل ذلـك خـروج عـن  اتساعً
 .)٣(القياس; فينبغي أن يقترص فيه عىل السامع

 :الرتجيح
ح من هذين القولنيْ هو القول األول; القائـل بـأن املفعـول  والذي يرتجَّ

َ هذا الباب عىل السـامع,  معه قيايس, وهو ما أخذ به الشنواين; وذلك ألن قَرصْ
ال يتناسب مع سعة وكثرة ما ورد منه, األمر الذي يدعو إىل ترجيح القول بالقيـاس; 

النصوص; فينبغي أال ويف قرص األمر عىل السامع مع سعته وكثرته تضييع لفائدة هذه 
ا; فإن مثله ال يقاس عليـه; بخـالف مـا كثـر  يقرص عىل السامع إال ما كان وروده نادرً

ا لواسع  .وروده; فإن يف ترك القياس عليه حتجريً
                                                           

 ).٢/١٣٩(حاشية الصبان  رشح الشواهد للعيني مع: ينظر) ١(
 ).٢/٥٢(رشح املفصل : ينظر) ٢(
 ).٢٠٢(الفصول املفيدة : ينظر) ٣(
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 :املجرورات) د(
  املمنوع من الصرف

  سقوط الكسرة يف حالة اجلر
ا له −قال الشنواين  : أقرب, أعنـيواألول «: − )١(ناقالً عن الريض ومتابعً

ا للتنوين; وذلك أنه يعـود يف حـال الرضـورة مـع التنـوين  أن الكرس سقط تبعً
ا له, مع أنه ال حاجة داعية إىل إعـادة الكرسـ; إذ الـوزن يسـتقيم بـالتنوين  تابعً

فَ  ذِ ـا−وحده, فلو كان الكرس حُ عِ الرصـف كـالتنوين; مل يعـد بـال  −أيضً ملِنـْ
كب إال قدر احلاجة, وإنـام تبعـه الكرسـ يف رضورة إليه; إذ مع الرضورة ال يرت

ا; كام يف الوقف, ومع األلف والـالم,  احلذف; ألن التنوين حيذف ال ملنع الرصف أيضً
واإلضافة, والبناء, فأرادوا النص من أول األمر عىل أنه مل يسقط إال ملشـاهبة الفعـل ال 

الفعـل; وهلـذا لإلضافة, وال ليشء آخر, فحذفوا معه صورة الكرس التـي ال تـدخل 
 .)٢(»رضبني ويرضبني: يؤتى بنون العامد يف نحو

ذكر النحاة أن الكرسة تسقط عن املمنـوع مـن الرصـف يف حالـة اجلـر, 
 .»أل«وينوب عنها الفتحة, ما مل يضف, أو تلحقه 

# ®: كام يف قولـه تعـاىل sŒ Î) uρ Λ ä⎢Š Íh‹ ãm 7π ¨Š ÅstFÎ/ (#θ–Š yssù z⎯ |¡ômr'Î/ !$pκ ÷] ÏΒ ÷ρr& !$yδρ –Š â‘ 〈 
بالفتحـة; ملـا اجتمـع فيـه مـن الوصـفية, ووزن  »أحسن«, بجر ]٨٦: النساء[

                                                           
 ).١٠٣, ١/١٠٢(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ١(

  ).أ٣١(الدرر البهية ) ٢(
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فإن الكرسـة تعـود  »أل«الفعل, أما إن أضيف املمنوع من الرصف أو حلقت به 
t ®: ; كــام يف قولــه تعــاىل)١(عالمــة جلــره Ïe x6 ã‹ Ï9 ª!$# öΝ åκ ÷] tã r& uθó™ r& “Ï% ©! $# (#θè=Ïϑtã 

öΝ åκ u‰ Ì“ øg s†uρ Λ èε t ô_r& Ç⎯ |¡ômr'Î/ “Ï% ©! $# (#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷ètƒ 〈 ]أحسـن«, بجر ]٣٥: الزمر« 
Ÿω ®: , وكـام يف قولـه تعـاىل»الــذي«بالكرسة; إلضافتها لــ uρ  ∅ èδρ çÅ³≈ t7 è? 

óΟ çFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã ’Îû Ï‰Éf≈ |¡ yϑø9$# 〈 ]بجر املسـاجد بالكرسـة; ]١٨٧: البقرة ,
 ., وهي عىل صيغة منتهى اجلموع"ال"القرتاهنا ب
 :يف قول الشاعر وكام

ه إِذا ــاظِرُ ــانِ نَ ظَ يَقْ ــتَ بِالْ ــا أَنْ مَ اقِـبِ   وَ وَ رَ العَ ْواه ذِكْ نْ هتَ يتَ بِمَ  )٢(نَسِ
 : )٣(الزائدة, كقول ابن ميادة »أل«وكذا لو اتصل املمنوع من الرصف بـ

                                                           
ورشح الـريض عـىل الكافيـة ) ١٦(, واملفصل )٢/٧٩(, واألصول )٣/١١٣(املقتضب : ينظر) ١(

, واإليضــاح يف رشح املفصـــل )٣٣٣(ط يف النحـــو , والتهـــذيب الوســي)١/٣٥(الكافيــة 
ورشح , )٢٨(, ورشح التحفـــة الورديـــة )٤/١١٩(, ورشح األلفيـــة للمـــرادي )١/١٢٥(

 ). ١/٨٤(, والترصيح )١/٩٥(األشموين 

 ).١/٤٤(رشح األشموين , )١/٢١٥(البيت من الطويل, وهو بال نسبة يف املقاصد النحوية ) ٢(
)١/٤٤.( 

 .عليه »أل«حيث رصفه, فجره بالكرسة, لدخول  »باليقظان«: والشاهد فيه قوله

هو الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياين, أبو رشحبيل, وميادة أمه وبنسبته إليها اشتهر, شـاعر : هو) ٣(
شعراء غطفـان املنسـوبون : شاعر رقيق هجاء, من خمرضمي الدولتني األموية والعباسية, وقيل

 . بن الربصاء وابن سهيةابن ميادة وا: إىل أمهاهتم يف اإلسالم ثالثة
 .٣/٣١واألعالم  ٤/٢١٢, وإرشاد األريب ١١٦ −٢/٨٥األغاين : ينظر
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ــا كً بَارَ يــدِ مُ ــنَ اليَزِ ليِــدَ بْ وَ ـتُ الْ أَيْ اهِ  رَ ـةِ كَ الَفَ نَـاءِ اخلِ ا بِأَحْ يدً دِ ـهْ شَ  )١(لُ
 «, )٢(زائدة »اليزيد«يف  »أل«فـ  ْـرَ وال تكاد تدخل األلف والالم فيام ال جيُ

ر إال يف الشعر عمُ  .)٣(»مثل يزيد, ويَ
ثم اختلف النحاة بعد ذلك يف سقوط الكرسة حيث سـقطت; هـل هـو 
, سـقط اجلـرُّ  نـع االسـمُ الرصـفَ ا; فإذا مُ ألن الرصف يعني اجلر والتنوين معً

ا; أو أن الرصف هو جمرد التنوين فقـط, وسـقوط الكرسـ بالكرس وا لتنوينُ معً
 :)٤(تبع له? وللنحاة يف ذلك قوالن

أن الرصف هو التنوين فقط; فيسقط من االسم املمنوع من  :القول األول
 .الرصف, وسقوط الكرس تبع له

                                                           
, )٢/٤٥١(, ورس صـناعة اإلعـراب )١٩٢(وهـو البـن ميـادة يف ديوانـه , البيت من الطويل) ١( 

, ورشح شواهد الشافية )١/١٦٤(, ورشح شواهد املغني )٥٠٩, ١/٢١٨(واملقاصد النحوية 
ــ)١٢( ــان الع ــد(رب , ولس ــة األدب )٣/٢٠٠) (زي ــدرر  ,)٢/٢٢٦(, وخزان  ,)١/٨٧(وال

, وليس يف ديوانه, وبال نسبة يف اإلنصـاف )٨/٣٩٣) (وسع(ونسب إىل جرير يف لسان العرب 
 .,)٨/٣٠٦, ١/٢٣(, واألشباه والنظائر )١/٣٢٢(وأمايل ابن احلاجب , )١/٣١٧(

 ).١/٦٩(األشموين : ينظر) ٢(
 ).١/٣٤٢(لفراء معاين القرآن ل: ينظر) ٣(
ــاب , )١١, ٧/١٠, ١/٥٨(ورشح املفصــل : ينظــر) ٤( ــريض , )٥٢٢ −١/٥٢٠(واللب ورشح ال

ـــة  ـــرادي )١/٣٦(للكافي ـــة للم ,  رشح )٢/١١٠(, والترصـــيح )٤/١١٩(, ورشح األلفي
 ). ٣/٢٢٨(األشموين 
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 −وإليـه ذهـب  − )١(وهذا ما ذهـب إليـه الشـنواين, وذكـر ابـن يعـيش

, )٣(ه مذهب املحققني, وذكر ابن احلاجب أنـه رأي األكثـرينأن )٢(واألشموين
,   )٦(وأيب البقـاء العكـربي, )٥(, والزجـاج)٤(كالم كل من سيبويهوهو ما يدل عليه 

 .)٩(, والريض)٨(وابن هشام األنصاري, )٧(وابن مالك
فالتنوين عالمة لألمكن عندهم, واألخف عليهم, وتركه «: يقول سيبويه

ا عند أيب إسحاق الزجاج يف )١٠(»لونعالمة ملا يستثق , وهذه العبارة بنصها أيضً
, ومهـا قـد جعـال التنـوين عالمـة عـىل )١١(»ما ينرصف وما ال ينرصف«كتابه 

يف  »األمكـن«الرصف, وعدمه عالمة عىل عدم الرصف; إذ املعنـيُّ بمصـطلح 
                                                           

 ).٥٨ − ١/٥٧(رشح املفصل : ينظر) ١(

 ).٣/٢٢٨(رشح األشموين : ينظر) ٢(
 ).١٩(ابن احلاجب للكافية رشح : ينظر) ٣(
 ).٣/٢٢١, ١/٢٢(الكتاب : ينظر) ٤(

 ).١(ما ينرصف وما ال ينرصف, أليب إسحاق الزجاج : ينظر) ٥(
 ).٥٢٢ −١/٥٢٠(اللباب : ينظر) ٦(

, ورشح )٢/٢١٠(, والترصـيح )٣/٣٢(, ورشح ابن عقيل )٣/١٤٢(أوضح املسالك : ينظر )٧(
 ).٣/٢٢٨(ورشح األشموين 

 ).٣/١٤٠(سالك أوضح امل: ينظر) ٨(

 ).٣٦, ١/٣٥(رشح الريض للكافية : ينظر )٩(
 ).١/٢٢(الكتاب : ينظر) ١٠(
 ).١(ما ينرصف وما ال ينرصف : ينظر) ١١(
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  املعـرب «: كام يدل عـىل هـذا قـول ابـن هشـام )١(كالمهام هو االسم املنرصف
  : غـري أمكـن, وإال رصف وسـمي: ذا أشبه الفعـل; منـع الرصـف, وسـميإ

 .)٢(»أمكن
ا إذا دخله األلف والالم, أو «إن املمنوع من الرصف : ويقول سيبويه أيضً

رَّ  رَّ «: , فقال)٣(»أضيف انْجَ ل هذا عىل أن عود الكرس, ال »انرصف«: , ومل يقل»انْجَ ; فدَّ
 .مرصوفًا إال بالتنوينال جيعل االسم مرصوفًا, وال يكون االسم 

العرب, : أي )٤(»التنوين عالمة ألمكن األشياء عندهم«: ويقول الزجاج
, ومل يرشـك معـه »املنرصف«العرب, فجعل التنوين هو عالمة االسم األمكن 

اجلر يف ذلك; فدل ذلك عىل أن الساقط من املمنوع من الرصف هـو التنـوين, 
بَعٌ له  .وأن سقوط الكرس تَ
ا يفه هـو التنـوين الـدال : الرصف«: م من قول ابن هشامومثل هذا أيضً

عىل معنى يكون االسم به أمكن, وذلـك املعنـى هـو عـدم مشـاهبته للحـرف 
هـو الفاقـد هلـذا : والفعل; كزيد, وفرس, وقد علم من هذا أن غري املنرصـف

 ., فرصح أن عدم الرصف هو فقد التنوين وحده)٥(»التنوين

                                                           
 ).١١(, واملمنوع من الرصف )٣/١٤٠(, وأوضح املسالك )١٦(املفصل : ينظر) ١(
 ).٣/١٤٠(أوضح املسالك : ينظر) ٢(

 ).٣/٢٢١, ١/٢٢(الكتاب : ينظر) ٣(
 ).١(ما ينرصف وما ال ينرصف : ينظر )٤(
 ).٣/١٤٠(أوضح املسالك : ينظر) ٥(
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 :ف قال يف ألفيتهويف بيان ابن مالك للممنوع من الرص

ـــاً  بَيِّن ـــى مُ ـــوينٌ أت ن ـــفُ تَ ا الرصَّ نـَ ـونُ اإلسـمُ أمكَ هِ يكُ عنىً بـِ  )١(مَ
مـا ذكـره النـاظم مـن أن «: وقد نبَّه األشموين يف رشحه هلذا البيت قائالً 

 .)٢(»الرصف هو التنوين هو مذهب املحققني
; ألن حكم ما ال ينرصف أال جيـر وال ينـون«: ويقول أبو البقاء العكربي

الرصف هو التنوين, فأما اجلر, فليس من الرصف عىل الصحيح, وإنـام سـقط 
ا لسقوط التنوين  .)٣(»تبعً

 .)٤(»وأصل الرصف التنوين وحده«: ويقول ابن يعيش
ا; فيكون سـقوط الكرسـ : أن الرصف :القول الثاين هو اجلر والتنوين معً

, )٦(, وقد نسب الريض)٥(يف املمنوع من الرصف باألصالة, ال بالتبعية للتنوين
هذا القول إىل مجاعة من النحـاة, ومل  )٨(, واألشموين)٧(, وابن يعيش)٦(الريض

 :االسم املعرب عىل نوعني«: وهو الظاهر من قول الزخمرشيومل يسموهم, 
                                                           

 ).٣/٤٢٤(, ورشح األشموين )٣/٣٢٠(رشح ابن عقيل ) ١(
 ).٣/٢٢٨(رشح األشموين مع حاشية الصبان : ينظر) ٢(
 ).٥٢٢ −١/٥٢٠(اللباب : ينظر) ٣(
 ).١/٥٧(رشح املفصل : ينظر) ٤(
 ).٣/٢٢٨(, ورشح األشموين )١/٣٦(رشح الريض للكافية : ينظر) ٥(
 ).١/٣٦(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٦(

 ).١١, ٧/١٠, ١/٥٨(رشح املفصل : ينظر) ٧(

 ).٣/٢٢٨(رشح األشموين : ينظر) ٨(
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: نوع يسـتويف حركـات اإلعـراب والتنـوين; كزيـد, ورجـل, ويسـمى
 .املنرصف

بـالفتح يف موضـع ونوع خيتزل عنه اجلر والتنوين; لشبه الفعل, وحيـرك 
غـري : اجلر; كأمحد, ومروان, إال إذا أضيف, أو دخله الم التعريـف, ويسـمى

 .)١(»املنرصف
 :األدلة

 :أدلة القول األول
استدل من ذهبوا إىل أن الرصف هو التنوين وحده, وأن سـقوط الكرسـ 

 −كام هو رأي الشنواين وغريه −يف املمنوع من الرصف تبع لسقوط التنوين منه 
 :ييلبام 

ا له يف حـال الرضـورة, مـع أنـه ال  :أوالً  أن الكرس يعود مع التنوين تابعً
حاجة تدعو إىل إعادته إذ يبقى الفتح; ألن الوزن يستقيم بمجرد التنوين, فلـو 
كان حذف الكرس ملَِنْع الرصف, وليس لتبعيته للتنوين, ملا عاد معـه مـع عـدم 

تتجاوز القواعـد مـن أجلهـا إال  احلاجة إليه; ألن الرضورة تقدر بقدرها, وال
 .)٢(بقدر احلاجة
أن تعلق الرصف بالتنوين دون الكرس هو األنسب, مـن جهـة أنـه  :ثانيًا

                                                           
 ).١٦(املفصل : ينظر) ١(
 ).١/٣٦(, ورشح الريض عىل الكافية )٥٢٢ −١/٥٢٠(اللباب : ينظر) ٢(
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; إذ ال صـوت يف )١(الصوت: مطابق لالشتقاق من الرصيف, الذي هو بمعنى
 .)٢(آخر االسم زائد عنه إال التنوين

ابَه ال :ثالثًا فعل, حـذف ألجـل هـذا أن االسم املمنوع من الرصف ملَ َا شَ
, التي هي التنوين, أي«−الشبه  نِهِ َكُّ عالمة إعرابه; ألن أصـل االسـم : عالمة متَ

اإلعراب, وأصل الفعـل البنـاء, وجعلـوا تـرك الرصـف عبـارة عـن حـذف 
 .)٣(»التنوين

ا أن الكرس ال يسقط من املمنوع من الرصف إذا أضيف, أو اتصـل  :رابعً
تنوين, فلـام مل يكـن ثمـة  »أل«ضاف أو املتصل بـ; وذلك ألنه ليس يف امل»أل«بـ

إسقاط للتنوين مل يسقط الكرس; فدل ذلك عىل أن سقوط الكرس تبع لسـقوط 
 .)٤(التنوين

أن التنوين عندما حذف مل ينب عنه يشء يف حني أن الكرسة عند : خامساً 
لت بالضمة تُبْدِ  .حذفها اسْ

 :أدلة القول الثاين
مـن املمنـوع مـن الرصـف أصـالة, وأن  احتج القائلون بسقوط الكرسـ
ا بام ييل  : الرصف هو اجلر والتنوين معً

                                                           
 ).رصف(, ولسان العرب )٣/٣٤٣(للغة , ومقاييس ا)٧/١١٠(العني : ينظر) ١(
 ).٣/٢٢٨(حاشية الصبان : ينظر) ٢(
 ).١/٣٥(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٣(
 ).١/٣٥(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٤(



@ @
   

أن الرصف مأخوذ من الترصف, وهو التقلب يف اجلهات, ويـزداد  :أوالً 
 .)١(تقلب االسم يف اإلعراب بسبب اجلر; فكان اجلر من الرصف

رَ يف عرف النحاة أن غري املنرصف هو ما ال يدخله اجل :ثانيًا تُهِ ر مع أنه اشْ
التنوين, وهذا حدٌّ للممنوع من الرصـف; فيجـب أن يكـون احلـد داخـالَ يف 

 .)٢(املحدود
أن االسم إنام يمنع من الرصف; ملشاهبته الفعل; لذا فهو يمنع مما ال  :ثالثًا

ا; ويف هذا يقول ابن الرساج واجلـر يف «: يتأتى يف الفعل, وهو اجلر والتنوين معً
عل; ألن اجلر خيص األسامء, واجلزم خيص األفعـال, األسامء نظري اجلزم يف الف

وإنام منع ما ال ينرصف الرصف لشبهه بالفعل, كام أعرب من األفعال ما أشـبه 
االسم, فجميع ما ال ينرصف إذا أدخلت عليه األلف والالم, أو أضيف; جـر 

وإنام فعل به ذلك; ألنه دخل عليه ما ال يدخل عـىل األفعـال, . يف موضع اجلر
يؤمن معه التنوين, أال تـر أن األلـف والـالم ال يـدخالن عـىل الفعـل, وما 

وكذلك األفعال ال تضاف إىل يشء, وأن التنوين ال جيتمع مع األلف والـالم, 
 .)٣(»واإلضافة

 
 

                                                           
 ).١٠٤(مسائل خالفية يف النحو, أليب البقاء العكربي : ينظر) ١(
 ).١٠٤(مسائل خالفية يف النحو :ينظر) ٢(
 ).٢/٧٩(صول األ: ينظر) ٣(
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 :املناقشة

 :مناقشة القول األول
قد يناقش ما ذهب إليه أصـحاب القـول األول مـن تبعيـة الكرسـ  :أوالً 

بأنه إذا كان املنع من الرصف يعني املنع من التنوين; بنـاء  −للتنوين يف احلذف 
يتبعـه الكرسـ يف  −إذن−عىل القول بأن الرصف هـو التنـوين وحـده; فعـالم 

 !احلذف?
اب عن هذه املناقشة  بأن الكرسـ قـد تبـع التنـوين يف  −أو التساؤل −وجيُ

عـل التـي احلذف عند املنع من الرصف; ألن التنوين قد حيذف لغري مشاهبة الف
هي علة املنع من الرصف; فهو حيذف لإلضافة, ومع األلف والـالم, وحيـذف مـن 
ا بني هذا كلـه; أرادوا أن يميـزوا املمنـوع مـن  املبني, فلام كان حذف التنوين مشرتكً
الرصف عن غريه فأتبعوا الكرس التنوين يف احلذف; ليظهر بذلك من أول األمـر أن 

ا ملشـاهبته الفعـل, ال لإلضـافة وال  سقوط التنوين هو ملنع االسم من الرصف; نظرً
 .)١(ليشء آخر; ومن ثم حذف الكرس, الذي ال يدخل الفعل

ويذكر األشموين علة أخر حلذف الكرس مع التنوين عند املنع من الرصـف, 
امتنع اجلر بالكرسة ملنع التنوين; لتآخيهام يف اختصاصهام باألسامء, ولتعاقبهام «: فيقول

 .)٣(»راقودُ خلٍّ «, و»خالَّ  )٢(راقودٌ «احد يف باب عىل معنى و
                                                           

 ).١/٣٥(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ١(
 .دنٌّ طويل يطىل داخله بالقار: الراقود) ٢(

 ).٨/١١٢) (رقد(, وتاج العروس )١/٢٤٥(أساس البالغة : ينظر
 ).١/٩٥(رشح األشموين : ينظر) ٣(
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أن التنوين والكرس يتناوبان عىل معنى واحد يف قول القائل : يعني بذلك
, هذا املعنى هو مطلق التمييز أعـم مـن أن يكـون »راقود خلٍّ «, و»راقودٌ خال «

 , كـان القصـد»عنـدي راقـود خـال «: نصا, أو احـتامالً; وذلـك ألنـه إذا قـال
عنـدي «: نصا, وإذا قـال »من«املظروف نصا; ألن التمييز املنصوب عىل معنى 

ا عىل معنى  »خل«, احتمل أن يكون قوله »راقودُ خلٍّ  ; فيكون القصد »من«متييزً
ا إىل  »راقود«املظروف, واحتمل أن يكون  عىل معنى الالم; فيكون  »خل«مضافً
 .القصد الظرف, ال املظروف

ا«ذي أراده األشموين من ذلك أن ووجه التعاقب ال ن, مل جيز  »راقودً إن نوِّ
ا, وإن مل ينون  »خلٍّ « ر  »راقود«باجلر, بل ينصب متييزً بإضافة املميـز إىل  »خل«جُ

 .)١(التمييز
ا ما متسك به أصحاب القول األول من تبعية الكرس  :ثانيًا نَاقش أيضً قد يُ

ا وخصائص متعددة ْ يثبـت لالسـم الـذي للتنوين, بأن لألفعال أحكامً لِم ملَ ; فَ
من هذه األحكام واخلصائص سـو حـذف  −أشبه الفعل فمنع من الرصف 

ا−الكرس والتنوين; فهال امتنع  , أو وصـله بـاأللف والـالم,  −أيضً كونه فاعالً
 !ونحو ذلك?

بأن األلف والالم وغريها من خصـائص االسـم هلـا  :وأُجيب عن ذلك
السـم الـذي أشـبه الفعـل; لكوهنـا ليسـت يف معنى يف األسامء; فلـو منعهـا ا

                                                           
 ).١/٩٥(حاشية الصبان : ينظر) ١(
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األفعال, لبطل املعنى املراد هلا يف االسم; بخـالف اجلـر والتنـوين; فـإن منـع 
 .)١(االسم منهام ال يبطل معنى فيه

 :مناقشة القول الثاين
ـا, مـن أن  يناقش ما متسك به القائلون بأن الرصف هو التنوين واجلـر معً

بام  −السم بالفعل; فيمنع مما يمنع منه الفعل املنع من الرصف هو لوقوع شبه ا
 :ييل

; ألنـه ال ممـا ذكـرواوهو الرصيف, أن اشتقاق الرصف مما ذكرناه  :أوالً 
  .أقرب إىل االشتقاق

أن تقلب الكلمة يف اإلعراب لو كان من الرصف لوجب أن يكـون  :ثانيًا
وإنـام  ,اوكذلك تقلب الفعل باالشتقاق ال يسمى رصفً  ,االرفع والنصب رصفً 

  .اا وترصيفً يسمى ترصفً 
بـل هـو  ,ما اشتهر يف عرف النحـويني لـيس بتحديـد للرصـفأن  :ثالثًا

 .فأما حقيقة الرصف فغري ذلك. ما ال ينرصف حكمُ 
ا   ن تقلبـه أكثـر وال إفـ ;أللف والـالماملعـرف بـاباملضاف وويبطل أيضً

 .ايسمى منرصفً 
ا يف االسم بمشاهبة الفعل, أن مقتىض قولكم يف تعليل منع الرصف  :رابعً

أن املمنوع من الرصف مل يرصف عن مشاهبة الفعل, : فيمنع مما يمنع منه الفعل
                                                           

 ).٥٢٢ −١/٥٢٠(اللباب : ينظر) ١(
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وهذا غري صـحيح, وإنـام . وأن االسم املنرصف هو الذي قد رصف عن ذلك
االسم املنرصف قد سمي بذلك للرصيف الذي يف آخره وهو التنوين; عىل مـا 

كل غـري منرصـف إذا دخلـت عليـه «: مىض بيانه, ويف هذا يقول ابن عصفور
, ومنهم من قال −األلف والالم, أو أضيف  رَّ انرصف, وسبب اختالفُهم : انْجَ

 :يف هذا اختالفهم يف تسمية املنرصف منرصفًا
ـا: فالذي يقول ا; ألن يف آخـره رصيفً ـمي منرصـفً , جيعـل هـذا )١(إنام سُ

ا, والذي قال را ال منرصفً نْجَ ا; ألنه انرصـف عـن شـبه إنه إنام سمي منرص: مُ فً
ا  .)٢(»الفعل, جيعل هذا منرصفً

; ألنه ليس فيه رصيـف; ألنـه لـو كـان )٣(واألول هو الصحيح«: ثم قال
ا النرصافه عن شبه الفعل مي منرصفً ; للزم أال يوجـد اسـم )٤(املنرصف إنام سُ

                                                           
ا, ومنهم من جيعل املنرصف مشتقا مـن الرصـيف, الرصيف هو ) ١( الصوت, والتنوين صوت أيضً

 .وهو اللبن اخلالص, فكأن االسم املنرصف قد ختلص من شبه الفعل واحلرف
 ).٢/٢٠٥(رشح اجلمل : ينظر

 ).٢/٢٢١(رشح اجلمل : ينظر) ٢(
 .وهو أن املمنوع من الرصف مع اإلضافة والالم باق عىل منع رصفه) ٣(

ذهب إىل ذلك املربد, فحكم عليه بأنه منرصف يف حالتي جره, أو إضـافته; ألن مـا ال ينرصـف ) ٤(
امتنع من التنوين واخلفض لشبهه باألفعال, فإذا أضيف, أو أدخـل عليـه األلـف والـالم بـاين 
األفعال, وذهب شبهها بـه; ألن اإلضـافة, واأللـف والـالم ال يكونـان يف الفعـل, فرجـع إىل 

 .»مررت بأسودِكم«, و»مررت باألمحرِ يا فتى«: لصة نحواالسمية اخلا
 ).٢/٤٨(, وحاشية اخلرضي )٣/٣١٣(املقتضب : ينظر
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منرصف إالّ وقد كان قبل ذلك قد أشـبه الفعـل, وذلـك باطـل, أال تـر أن 
ا«  .)١( »!نرصف, ومل يشبه الفعل يف موضع?م »زيدً

 :الرتجيح
بعد ما سبق من دفع االعرتاضات أو املناقشات التي يمكن أن توجه إىل القـول 

يتضح رجحـان القـول األول; − األول, وهبذه املناقشة التي وجهت إىل القول الثاين 
 .فيكون الرصف هو التنوين فقط, وسقوط الكرس تبع له

 −قـديامً وحـديثًا−ليه استعامل النحـاة واللغـويني ويؤكد هذا ما جر ع
ة جر; ويف هـذا يقـول الشـيخ يـس  )٢(للرصف بمعنى التنوين, وإن مل يكن ثَمَّ

ا القول بتبعية الكرس للتنوين يف السـقوط, ال سـقوطه أصـالة إنـه ممـا : مرجحً
نـه «يرجح ذلك    أنه متـى اضـطر شـاعر إىل رصف املرفـوع, أو املنصـوب, نوَّ

 .)٣(»للرضورة, مع أنه ال جر فيه −فهرص: وقيل−
 

                                                           
 ).٢/٢٢١(رشح اجلمل : ينظر) ١(

لـه  .شيخ عرصه يف علوم العربية: ياسني بن زين الدين بن عليم احلميص, الشهري بالعليمي: هو )٢(
القطـر , وحاشـية عـىل رشح  ك, وحاشـية عـىلحاشية عىل ألفية ابـن مالـ :حواش كثرية, منها

تويف سنة ألـف وواحـد وسـتني . وحاشية عىل الترصيح رشح التوضيح يف النحو ,االستعارات
 .للهجرة
 ).٤/٤٩١(خالصة األثر : ينظر

 ).٣/٢٢٨(حاشية الصبان : ينظر) ٣(
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 :ما ترتب عىل هذا اخلالف
ترتب عىل هذا اخلالف بني النحويني يف كون الرصف هو التنوين وحده, 

ـا اخـتالفهم يف احلكـم عـىل املمنـوع مـن الرصـف عنـدما  − أو التنوين واجلر مجيعً
 أو ال?منرصفًا,  − حينئذٍ − فيجر بالكرسة, هل يسمى  »أل«يضاف, أو تتصل به 

: قالواإن الرصف هو التنوين فقط, وأن سقوط الكرس تبع له, : فمن قالوا
ا من الرصف, وال تزول عنه هذه التسمية بجره بالكرسة : إنه يسمى إلضافته, − ممنوعً
ا منه − به »أل«أو اتصال  وهذا هو الـذي : ألن الرصف هو التنوين وهو ال يزال ممنوعً

 )٢(, وهو مذهب املحققني; كام قال ابن يعـيش)١(جبعليه األكثرون كام قال ابن احلا
 .وهو مقتىض قول الشنواين

ـا, وأن سـقوط الكرسـ : وأما من قالوا إن الرصف هو التنوين واجلـر معً
باألصالة ال بالتبع, فإهنم جعلوا عود الكرس إىل االسم عند إضافته أو اتصـال 

ا »أل« ا للرصف إليه; فيسمون االسم حينئذ منرصـفً , وقـد نسـب هـذا به عودً
د والسريايف والزجاجي وابن الرساج وهـو : , وقال األشموين)٣(القول إىل املربَّ

٤(األقو(. 

                                                           
 ).٣٦, ١/٣٥(, ورشح الريض عىل الكافية )١/١٢٥(اإليضاح رشح املفصل : ينظر) ١(

 ).١/٥٨(رشح املفصل ) ٢(

, مهــع )١/٥٨(, ورشح املفصــل, البــن يعــيش )١/١٢٥(اإليضــاح يف رشح املفصــل : ينظــر )٣(
 ).١/٩٧(, ورشح األشموين )١/٧٦(اهلوامع 

 ).١/٩٧(رشح األشموين : ينظر) ٤(
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ل فريق ثالث  إن االسـم : يف املسألة, فقـالوا −)١(منهم ابن مالك −وفصَّ
ا حينئذ, : قد يسمى »أل«املمنوع من الرصف إذا أضيف أو دخلت عليه  منرصفً

رصف, ويتوقف ذلك عىل بقـاء العلتـني اللتـني مـن وقد يبقى عىل املنع من ال
 .أجلهام منع من الرصف, أو ذهاهبام, أو ذهاب إحدامها

فيكون غري منرصف إذا كانت العلتان بـاقيتني مـع الـالم, أو اإلضـافة, «
ا, أو زالت إحدامها كان منرصفًا  .)٢(»وإن زالتا معً

يَّة تزول بالالم, أو اإلضـافة: وبيان ذلك لَمِ يَّـة أن العَ لَمِ , فـإن كانـت العَ
ا كام يف   »أمحد«, وإن مل تكن رشطًا كام يف »إبراهيم«رشطًا للسبب اآلخر زالتا معً

بقيـت العلتـان عـىل  »أمحـر«زالت بإحدامها, وإن مل تكن هناك علميـة كـام يف 
 .)٣(حاهلام

, )٤(وهذا التفصيل األخري هو الذي مال إليه بعض املتأخرين; كالصـبان

                                                           
 ).١/٩٧(رشح األشموين : ينظر) ١(

 ).١/٩٧(حاشية الصبان : ينظر) ٢(
 ).٢٥١, ١/٢٥٠(للجامي  الفوائد الضيائية,: ينظر) ٣(

 ).١/٩٧(حاشية الصبان : ينظر) ٤(
: مـن تصـانيفه. عامل بالعربية واألدب, مرصـي:حممد بن عيل الصبان,أبو العرفان:والصبان هو

الكافية الشافية يف علمي العروض والقافية, وحاشية عىل رشح األشموين عىل األلفية يف النحو, 
تويف بالقاهرة سنة ست ومائتني . الرسالة الكرب يف البسملةإسعاف الراغبني يف السرية النبوية, 

 .وألف هجرية
 ).٣/٢٨٩(, وآداب اللغة )٢/٨٤(, واخلطط التوفيقية, لعيل مبارك )٢/٢٢٧(اجلربيت : ينظر
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 .)١(والزنجاين
والذي يراه الباحث هو أن يبقى االسم الذي أشبه الفعل عـىل املنـع مـن 
ا كام هو مقتىض قول الشنواين وغريه; سواء أضيف, أم اتصـلت  الرصف مطلقً

ح يف أصـل املسـألة مـن أن الرصـف هـو  »أل«به  أم ال; وذلك بناء عىل ما ترجَّ
ا من التنوين ;ف هو ممنوع من الرصف; التنوين دون الكرس; فام دام االسم ممنوعً

 .سواء جر بالفتحة أم بالكرسة

                                                           
 ).٣/١٠٢٤(الكايف رشح اهلادي, أليب املعايل الزنجاين : ينظر) ١(

عايل اخلزرجي الزنجاين, صاحب رشح اهلادي عبد الوهاب بن إبراهيم بن أيب امل: والزنجاين هو
 .الترصيف املشهور بترصيف العز, ومؤلفات يف العروض والقافية: من تصانيفه. املشهور
 .٤/١٧٩, واألعالم ٢/١٥٠بغية الوعاة : ينظر



@ @
   

  من الصرف »فعالن«علة منع الوصف الذي على وزن 
 :ما كان صفة عىل فَعْالن ثالثة أقسام: تنبيه«: قال الشنواينُّ 

 .ما كان مؤنثه عىل فَعْىلَ : من الرصف بال خالف, وهو )١(قسم ممنوع − ١
 .نثه عىل فَعْالنةما كان مؤ: وقسم مرصوف بال خالف, وهو − ٢
يــان«و »رمحــان«وقســم ال مؤنــث بــه البتــة كـــ −٣ رْ للمكــان النــدي  »ثَ

ــان«و ي ــه  )٢(»حلَْ ــيس من ــة, ول ــري اللحي ــان«للكب يَّ ــه  ؛»رَ ــا«ألن مؤنث يّ ــه »رَ , قال
 »فعـىل«فمن جعل العلة وجـود : خمتلف يف رصفه )٤(, فهذا القسم)٣(اجلوهري

فه, ومن جعلها انتفاء  َ منعه من الرصـف; ألنـه  −الصحيحوهو − »فعالنة«رصَ
وإن مل يكن له مؤنث موجود فلـه مؤنـث مقـدر نـزل منزلـة املوجـود; بـدليل 

ـىلَ . مع أنه ال مؤنث له )٥(»أَكْمر وآدَر«إمجاعهم عىل منع رصف  ا, فإن فَعْالن فَعْ وأيضً
إن كـل وصـف عـىل فعـالن : كثري; فإحلاقه به أوىل, وفَعْالن فَعْالنة قليل; وهلذا قيل

 .)٦( »مؤنثه عىل فَعْىل, إال اثني عرش موضعًا مؤنثها فعالنةف
اتفق النحاة عىل رصف مـا كـان مـن الصـفات منتهيًـا بـاأللف والنـون 

                                                           
 ).٨٦, ٢/٨٥(, واألصول )٢١٦, ٣/٢١٥(الكتاب : ينظر) ١(

 ).٥/٤٠١٦) (حلا(اللسان : ينظر) ٢(

 ).٢٣٦٤, ٦/٢٣٦٣(حاح الص: ينظر) ٣(

 ).١/٩٥(, واهلمع )٦١, ١/٦٠(رشح الكافية للريض : ينظر) ٤(

 ).٣/٢٣٢(رشح األشموين : ينظر) ٥(

  ).ب٣٦(الدرر البهية ) ٦(
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ــيْفان»فعالنــة«الزائــدتني إذا كــان مؤنثــه عــىل وزن  مان)١(, نحــو سَ ــدْ , )٢(, ونَ
بْالن  .)٤(سيفانة, وندمانة, وحبالنة: ; فإن املؤنث منها)٣(وحَ

                                                           
 .رجل طويل ممشوق: رجل سيفان, أي: الطويل, يقال: السيفان) ١(

  ).٢٣/٤٨٠) (سيف(تاج العروس : ينظر

, »النـدم«مـن  »نـدمان« فعله, من املنادمة, وليس من الندم; ألن هو املوافق للشارب يف: الندمان) ٢(
 .وهو ممنوع من الرصف »ندمى«مؤنثه 
 ).٢/٢٣٢(, وحاشية الصبان )٣٣/٤٨٧) (ندم(تاج العروس : ينظر

 . هو املمتلئ غضبًا: احلبالن) ٣(
 ).٢٨/٢٦٩) (حبل(تاج العروس : ينظر

 : يف قوله »فعالنة«, ومؤنثه عىل »فعالن«ما جاء عىل  »نظم الفرائد«وقد مجع ابن مالك يف كتابه ) ٤(
ــــــــــا الن عْ ــــــــــىل لِفَ عْ ــــــــــزْ فَ ـــــــــــــا أجِ بْالن ـــــــــــــتثنيت حَ  إذا اس
نَانا ــــــــــــــخْ ــــــــــــــانً ً ً ًا وسَ نَ خْ يَانا ودَ ــــــــــــــحْ ا وضَ انً ــــــــــــــيْفَ  وسَ
ــــــــــــــا لَ َان ا وعَ انً جَ ــــــــــــــوْ ـــــــــــــــانا وصَ صْ ا ومَ انً ـــــــــــــــوَ  وقَشْ
انا مَ ـــــــــــــــدْ ـــــــــــــــا ونَ تانً وْ ـــــــــــــــانا ومَ َ نَ َ نَرصْ هُ ـــــــــــــــبِعْ  وأتْ

 ).٢/١١٥(زهر امل: ينظر
نـانالدخنان, فهو اليوم املظلم, والسَ َ: السيفان, والندمان, واحلبالن, أما: وقد مىض تفسري : خْ

يان  حْ  .اليوم الذي ال غيم فيه: اليوم احلار, والضَ
جان وْ ن :والصَ الَ  .الكثري النسيان: البعري اليابس الظهر, والعَ

شْ : وقيل ـانالرقيـق السـاق: وانالرجل احلقري, والقَ تـان: ني, واملَصَ البليـد امليـت : اللئـيم, واملَوْ
ان  .واحد النصار: القلب, والنَرصْ

, )٢٨/٢٦٩) (حبـل(, وتـاج العـروس )سخن(, ولسان العرب )٣٥٨(إصالح املنطق : ينظر
, )٥/١٠٦) (موت(, و)١٨/١٥٩) (مصص(, و)٦/٧٤) (صوج(, و)٣٨/٤٦٣) (ضحو(و
 ).٢٣٣, ٣/٢٣٢(, ورشح األشموين )١٤/٢٢٩) (نرص(و

كَ عىل هذه األلفاظ التي ذكرها ابن مالك يف نظمه لفظـان آخـران, مهـا ـان«: وقد استُدرِ ْصَ , »مخَ
يَان, أي لْ  .كبري األلية: وهو الرجل ضامر البطن, وأَ

= 
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ا−النحاة كام اتفق  عىل أن مـا كـان مـن الصـفات منتهيًـا بـاأللف  −أيضً
والنون الزائدتني; فإنه يمنع من الرصف; إذا كان مؤنثه عىل فَعْىل, ومل يـأت لـه 

النة, نحو : سكران, وظمآن, وعطشان, وغضبان; فإن مؤنثاهتا: مؤنث عىل فَعْ
بى ضْ طْشى, وغَ أ, وعَ , وظَمْ رَ كْ  .)١(سَ

ـا يف صـفة مـن الصـفات مل فظهر من هذا أن هناك  ـدا معً جِ رشطني إذا وُ
ـا مل يكـن خـالف يف  يكن هناك خالف يف منعها مـن الرصـف; وإذا انتفيـا معً

 : الرصف, هذان الرشطان مها
 . »فَعىل«أن يكون للصفة مؤنث عىل وزن  −
 .»فعالنة«أال يكون هلا مؤنث عىل وزن  −

يف أي هـذين الرشـطني  وبعد هذا القدر املتفق عليه بني النحاة, اختلفـوا
ل  −املعتمد  وَّ  :)٢(عليه يف املنع من الرصف, عىل قولني −أو املُعَ

                                                           
=  

, )٣٧/٩٦) (أيل(, وتــاج العــروس )١/٩٦(, ومهــع اهلوامــع )٣٥٨(إصــالح املنطــق : ينظــر
 ).١٧/٥٦٥) (مخص(و

الً به نظم ابن مالك, فقالوقد زاد املرادي هذي  : ن اللفظني نظامً مذيِّ
ـــــــــــــــانا ْصَ ـــــــــــــــيهن مخَ دْ فِ ـــــــــــا وزِ يَان لْ ـــــــــــةٍ وأَ غَ ـــــــــــىل لُ  ع

 ).١/١١٢(, ومهع اهلوامع )٢/٢٣٣(, ورشح األشموين )٣/٩(املساعد : ينظر

 ).٢/٢١٣(, والترصيح )١/١٦٠(والكافية ). ٤٥٣(رشح ابن الناظم : ينظر) ١(

, ورشح )٥٠٢, ١/٥٠١(, واللبــاب )١/٦٧(رشح املفصــل , و)٢/٨٥(األصــول : ينظــر) ٢(
ــن عصــفور  ــافية )٢/٢١٤(اجلمــل, الب ــة الش , ورشح )١٤٤٠ −٣/١٤٣٨(, ورشح الكافي

, وارتشـاف الرضـب )٦/٣٠٥(, والتـذييل والتكميـل )٦٧٧ −٤/٦٧٥(األلفية, للشـاطبي 
 ).٣/٤٢٦(, ورشح األشموين )٢/٢١٣(, والترصيح )٢/٨٥٦(
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 : القول األول
من الرصف هي انتفـاء تأنيثهـا  »فَعْالن«أن علة منع الصفة التي عىل وزن 

النة«بالتاء; فال يأيت منها املؤنث عىل  وإىل هذا ذهب الشنواين; كـام يظهـر . »فَعْ
يَّ «يه من أن علة منع ذلك مما ذهب إل فيهـا,  »فعالنة«من الرصف هو انتفاء  »انرَ

ا − )١(اجرسَّ ال وإىل هذا القول ذهب ابن الرابـع «: كام يدل عىل هذا قوله −أيضً
اعلم أهنام : األلف والنون اللتان يضارعان ألفي التأنيث −مما ال ينرصف: أي−

ا كام زيدت ألفا التأنيث ال يضارعان ألفي التأنيث إال إذا كانتا زائدتني زيد ا معً
ا, وإذا كانتا ال يدخل عليهام حرف تأنيث كام ال يدخل عـىل ألفـي التأنيـث  معً

, »ســكرانة«: ; ألنــك ال تقــول»غضــبان«, و»ســكران«تأنيــث, وذلــك نحــو 
, فلام امتنع دخول حرف التأنيـث »سكر«و »غضبى«: , وإنام تقول»غضبانة«و

 .)٢(»عليهام ضارعا التأنيث
من الرصف  »فعالن«اج جيد أنه يعول يف منع من يتأمل كالم ابن الرسَ فإن 

منها; ألنه جعل زيادة األلف والنـون غـري مانعـة مـن  »فعالنة«عىل عدم جميء 
 . الرصف إال إذا كانتا ال يدخل عليهام حرف تأنيث

                                                           
ي البغدادي, أبو بكر بن الرساج, كـان أحـدث أصـحاب املـربد سـنا,  قـال حممد بن الرس: هو )١(

له ابن الرساج بأصوله: ويقال: السيوطي ا حتى عقَّ األصـول : من تصـانيفه. ما زال النحو جمنونً
 .الكبري, ومجل األصول, ورشح سيبويه , تويف سنة ست عرشة وثالثامئة شابا

  ).٣/١٤٧(نباه الرواة , وإ)١١٠, ١/١٠٩(بغية الوعاة : ينظر

 ).٨٦, ٢/٨٥(األصول يف النحو : ينظر) ٢(
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ا−وإىل هذا القول  , )١(ذهـب متـأخرو النحـاة كـابن مالـك −أيضً
, والشــيخ خالــد )٤(واألشــموين )٣(والــريض, وابــن احلاجــب )٢(وابنــه

 .)٥(األزهري
 »فعالن«فقد رصح ابن مالك يف ألفيته بأن علة منع الصفة التي عىل وزن 

منهـا, فقـال يف بيانـه ألنـواع املمنـوع مـن  »فعالنـة«من الرصف عـدم جمـيء 
 : الرصف

ــلِم ــفٍ سَ ص ــالَنَ ىفِ وَ ــداً فَع ائِ زَ ــتِ  وَ ــثٍ خُ أنِي ــاءٍ تَ  بِت ــرَ ــن أن يُ  )٦(ممِ
فال خالف يف منع  »فعالن«اعلم أن ما كان صفة عىل «: ويقول ابن الناظم

, وال يف رصفـه إن كـان لـه مؤنـث عـىل »فعـىل«رصفه إن كان له مؤنـث عـىل 
فمـن ذاهـب : فبني النحويني فيه خالف »حليان«أما ما ال مؤنث له أصالً كـ »فعالنة«

شـبه الزيـادة, بـألِفَي التأنيـث; إذ مل  , فلم يكمل فيـه»فعىل«إىل أنه مرصوف; النتفاء 
 .يصدق عليه أن بناء مذكره عىل غري بناء مؤنثه

                                                           
 ).٣/١٤٤٠(رشح الكافية الشافية : ينظر) ١(

  ).٦٣٥(رشح ابن الناظم : ينظر) ٢(

  ).١/١٥٩(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٣(

  ).٣/٢٣٢(رشح األشموين : ينظر) ٤(

  ).٢/٢١٢(الترصيح : ينظر) ٥(

 ).٣/٣٢٢(ورشح ابن عقيل , )٣/١٤٣٩(ة الشافية رشح الكافي: ينظر) ٦(
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 . )١(»وهو املختار »فعالنة«ومن ذاهب إىل أنه ممنوع من الرصف النتفاء 
يَّـة «: يقول ابن احلاجب لَمِ , فرشـطه العَ ما فيه ألف ونـون إن كـان اسـامً

 . »وجود فعىل: وقيل »فعالنة«, أو صفة فانتفاء »عمران«كـ
قَّب الريض عىل ذلك بقوله ىل«: وعَ  .)٢(»واألُوىل أَوْ

ا  −ومنع رصف االسم «: ويقول األشموين , ومهـا »فعـالن«زائدا  −أيضً
 .األلف والنون

ـــلِم صــفٍ سَ ائِــداً فَعـــالَنَ ىفِ وَ زَ ـــتِم  وَ أنِيــثٍ خُ  بِتـــاءٍ تَ ــرَ ــن أن يُ  مِ
ن من الندم, وهذا متفـق كسكران, وغضبان, وندما »فعىل«إما ألن مؤنثه 

لكبـري اللحيـة, وهـذا فيـه  »حليان«وإما ألنه ال مؤنث له نحو . عىل منع رصفه
ا. خالف قد أشار  −يف هذا النص−; فاألشموين )٣(»والصحيح منع رصفه أيضً

, وال »فعـىل«ونحـوه ممـا ال مؤنـث لـه ال عـىل  »حليـان«إىل اخلالف يف رصف 
 »فعـىل«هـي أن مؤنثـه  »فعالن«ن الرصف يف ; فإن من ير علة املنع م»فعالنة«

العلة عدم وجـود : , ومن قال»فعىل«ونحوه; لعدم وجود  »حليان«قال برصف 
منع رصفه, وهو ما صححه األشموين; فدل ذلـك عـىل أنـه يـر أن  »فعالنة«

, ومثل هـذا »فعىل«ال وجود  »فعالنة«هي عدم وجود  »فعالن«علة منع رصف 

                                                           
 ).٦٣٧(رشح األلفية, البن الناظم : ينظر) ١(

  ).  ١٥٩, ١/١٥٨(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٢(

  ).٣/٢٣٢(رشح األشموين : ينظر) ٣(
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ا  − برشـط  »فعـالن«أما ذو الزيادتني فهـو «: الشيخ خالديفهم من قول  −أيضً
بألف التأنيث املقصـورة  »فعىل«أال يقبل التاء الدالة عىل التأنيث إما ألن مؤنثه 

 »غضــبى«و »ســكر«, فــإن مؤنثاهتــا »عطشــان«و »غضــبان«و »ســكران«كـــ
 للكبري اللحية, فاألول متفـق عـىل »حليان«, أو لكونه ال مؤنث له أصالً كـ»عطشى«و

, وإنامَّ كـان ذلـك »فعىل«واملؤنث منه عىل  »فعالن«منع رصفه; ألنه صفة جاءت عىل 
ا فيه لتحقق الفرعيتني به  :فرعية املعنى, وفرعية اللفظ: مانعً

أما فرعية املعنى; فألن فيه الوصفية وهي فرع عن اجلمود; ألن الصفة حتتاج إىل 
 .ذلكموصوف يُنسب معناها إليه, واجلامد ال حيتاج إىل 
, »محراءة«سكرانة كام يقال «»: يقال: وأما فرعية اللفظ; فألن فيه الزيادتني

الفرعيتان; امتنـع مـن  −املذكر  »فعالن«واملزيد فرع عن املجرد, فلام اجتمع يف 
 . خمتلف فيه »حليان«الرصف, والثاين وهو ما ال مؤنث له كـ 

 .»والصحيح منعه من الرصف
 : القول الثاين

من الرصف هي أن مؤنثها عىل  »فعالن«الصفة التي عىل وزن  ن علة منعإ
وإىل هذا ذهب . , فإهنا ترصف»فعىل«; فإذا مل يكن للصفة مؤنث عىل وزن »فَعْىل«وزن 

 .)٣(حيان تبعهم أبو, و)٢(, واملربد)١(متقدمو النحاة; كسيبويه
                                                           

  ).٣/٣١٩(الكتاب : ينظر) ١(

  ).٣/٣٣٥(املقتضب : ينظر) ٢(

  ).٣/٢٣٢(, وحاشية الصبان )٦/٣٠٢(التذييل والتكميل : ينظر) ٣(
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 هذا باب ما ال ينرصف يف املعرفة مما ليسـت نونـه بمنزلـة«: يقول سيبويه
, »فعـىل«وذلك كل نون ال يكون يف مؤنثها . وما أشبهها »برش«األلف التي يف نحو 

 . )١(»عريان ورسحان وإنسان: وهي زائدة, وذلك نحو
: يعنـي − انرصـف يف النكـرة  »فعىل«, ليس له »فعالن«فإن كان «: ويقول املربد

 .)٢(»ومل ينرصف يف املعرفة, نحو عثامن, وعريان, ورسحان − الصفة 
قـد  »أل«إذا مل يضف ومل تـدخل  »حليان«ومنع رصف «: قول أبو حيانوي

; فقـد صـحح )٣(»اختاره بعضهم, والذي نذهب إليه أن رصفه هـو الصـحيح
 »فعالنة«فيه; فدل ذلك عىل أنه ير أن انتفاء  »حليانة«مع انتفاء  »حليان«رصف 

ا من الرصف, وإنام املانع وجود   . »فعىل«ليس مانعً
 : األدلة
 : ة القول األولأدل

ملا ذهبـوا إليـه مـن أن  −ومنهم الشنواين  −احتجَّ أصحاب القول األول 
 : بام ييل »فعالنة«من الرصف هي انتفاء  »فعالن«علة منع 

حقيقـة, فـإن لـه  »فعىل«, ومل يوجد له »فعالن«أن ما كان صفة عىل  :أوالً 
ا; إذ لو فرض له مؤنث, لكان األوىل به أن ي »فعىل« , ال »فعـىل«كون عـىل تقديرً

                                                           
 ).٣/٢١٦(كتاب سيبويه : ينظر) ١(
  ). ٣/٣٣٥(املقتضب : ينظر) ٢(

  ).٦/٣٠٢(التذييل والتكميل : ينظر) ٣(
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, »فعالنـة«أوسع وأكثر من تأنيثه عىل  »فَعْىل«عىل  »فعالن«; ألن تأنيث »فعالنة«
 − »فعالنـة«الذي انتفت منـه  »فعالن«واإلحلاق باألوسع أوىل; وإذا ثبت أن لـ

ر يف حكم املوجود; وظهر  »فعىل« ; ثبت أنه ممنوع من الرصف; ألن املقدَّ مقدرةً
ىلَ «ملنعها من الرصف وجود  »فعالن«يف  بذلك أنه ال يشرتط عْ حقيقـة, وإنـام  »فَ

ومن حكـم بمنـع رصف «: , يقول ابن مالك)١(»فعالنة«املعول عليه هو انتفاء 
ا فله  »فعىل«حليان وإن مل يكن له : قال »حليان« ىلَ «وجودً عْ ا; وذلـك أن  »فَ تقـديرً

ضَ خرق العـادة بوجـود معنـا ه للمـرأة لكـان معناه غري الئق بمؤنث, فلو فُرِ
ضـيق  »سيفان«ألن باب  ،»سيفان«أوىل من إحلاقه بباب  »سكران«إحلاقه بباب 

 .)٢(»واسع; فاإلحلاق به أوىل »سكران«بقلة النظري, وباب 
الـذي ال  »فعـالن«معلالً اختيـاره ملنـع الرصـف يف  −ويعلل ابن الناظم 

ا »فعىل«وإن مل يكن له : بأنه−له يف الوجود  »فَعىل« ا; ألنا  »فعىل«فله  وجودً تقديرً
; ألنـه األكثـر, واملقـدَ َر يف »فعالنـة«أوىل به من  »فَعىل«لو فرضنا له مؤنثًا لكان 

 .)٣(حكم املوجود
  )٤(عـىل أكمــر »فعالنـة«لـه وال  »فعـىل«الـذي ال  »فعـالن«قيـاس  :ثانيًـا

                                                           

, وتوضــيح املقاصــد )٤٣٥(, ورشح ابــن النــاظم )٣/١٤٤٠(رشح الكافيــة الشــافية : ينظــر) ١(
واملمنوع من الرصف , )٢٣٣, ٣/٢٣٢(, ورشح األشموين )٢/٢١٢(, والترصيح )٤/١٢٢(

  ).٤١٧(يف اللغة العربية 
 ).٣/١٤٤٠(رشح الكافية الشافية : ينظر) ٢(
 ).٦٣٧(رشح ألفية ابن مالك, البن الناظم : ينظر) ٣(
 .هو الرجل العظيم الكمرة, وهي رأس الذكر: األكمر) ٤(

 ).١٤/٦٦) (كمر(تاج العروس : ينظر
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. )٢(; حيث أمجع النحاة عىل منعهام من الرصف, مع أنه ال مؤنـث هلـام)١(وآدر 
وهو أرملة,  »أرمل«ولو فرض هلام مؤنث, لكان من املحتمل أن يكون كمؤنث 

كمـراء, : , وهو محراء, فيقال»أمحر«أكمرة, وآدرة, أو أن يكون كمؤنث : فيقال
ِل عىل مؤنث  , ملا منع مـن الرصـف; لكـنهم ملـا منعـوه »أرمل«وأدراء, ولو محُ

ه أوسع وأكثر; فكـان ; ألن»أمحر«الرصف; دل ذلك عىل أهنم محلوه عىل مؤنث 
حقيقة;  »فعىل«ونحوه مما ال مؤنث له عىل  »حليان«; وكذلك )٣(احلمل عليه أوىل

 . ينبغي أن حيمل عىل بابه; فيمنع من الرصف مثله
 : أدلة القول الثاين

د ومن نحـا نحومهـا, يف أن علـة منـع  مـن  »فعـالن«احتج سيبويه واملربَّ
 : بام ييل »فعىل«الرصف هي وجود 

إنام منـع مـن الرصـف لشـبهه  »فعالن«أن الوصف الذي عىل وزن  :أوالً 
 : , وهذا الشبه من وجهني»فعالء«بـ

الء«و »فعالن«أن يف  :أحدمها ـا, وأول هـاتني  »فَعْ زيـادتني قـد زيـدتا معً
 .)٤(الزيادتني ألف, وقبلها ثالثة أحرف

                                                           

 .هو الرجل كبري اخلصيتني: اآلدر) ١(
 ).أدر(لسان العرب : ينظر

 ).١/١١٦(مهع اهلوامع : ينظر) ٢(

ورشح , )٢/٢١٣(والترصيح ). ٣/٣٢٢(, ورشح ابن عقيل )٦٣٧(ورشح ابن الناظم : ينظر) ٣(
 ,)٣/٢٣٢(األشموين 

 ).١٠/٤٨٠(املحكم : ينظر) ٤(
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ام عـىل ن الوزننيْ كليهام ال تدخله تاء التأنيث, ومؤنث كـل مـنهإ :ثانيهام
 . »أفعل«مذكره  »فعالء«, و»فعىل«مؤنثه  »فعالن«غري لفظ مذكره, فـ
اختلَّ وجـه الشـبه الثـاين;  »فعىل«مؤنث عىل وزن  »فعالن«فإذا مل يكن لـ

; ويضـعف بـذلك داعـي املنـع مـن »فعـالء«, و»فعالن«فضعفت املشاهبة بني 
 .)١(الرصف; فترصف
ألف فلـم ينرصـف يف معرفـة هذا باب ما حلقته نون بعد «: يقول سيبويه

, وأشباهها; وذلـك »عجالن«, و»سكران«, و»عطشان«: وال نكرة, وذلك نحو
; ألهنا عـىل مثاهلـا يف »محراء«أهنم جعلوا النون حيث جاءت بعد األلف كألف 

                                                           
وقـد ذكـر ). ١/٥١٢(, واللبـاب )١/٦٦(, ورشح املفصـل )٢١٥, ٣/٢١٤(الكتاب : ينظر) ١(

ا آخر من الشبه بني ) ٣/٣٣٥(يف املقتضب املربد  وهو أن األلف والنون  »فعالء«و »فعالن«وجهً
: »هبـراء«و »صنعاء«: فأما بدل النون من األلف, فقولك يف: تبدل كل واحدة منهام من صاحبتها

 .»هبراين«و »صنعاين«
ا«وأما بدل األلف منها فقولك إذا أردت  ا, و: فوقفت قلت »رضبت زيدً : يف قولـكرضبت زيدً

ا و ا«ارضبن زيدً ا, ولنسفعا: إذا وقفت قلت »لنسفعً  .ارضبَ
جهـة الشـبه أن «: هذا الوجه الذي ذكره املربد, فقـال) ١/١٥٨(وردَّ الريض يف رشحه للكافية 

 »صـنعاء«, يف النسـب إىل »هبـراين«و »صـنعاين«النون يف األصل كانت مهزة بدليل قلبها إليها يف 
 . »هبراء«و

 »صـنعاين«إن النون أبـدل منهـا, وأمـا : إذ ال مناسبة بني اهلمزة والنون حتى يقالوليس بوجه; 
ا; وذلـك »محراوي«فالقياس صنعاوي وهبراوي, كـ »هبراين«و , فأبدلوا النون مـن الـواو شـذوذً

وجرأهم عـىل هـذا اإلبـدال قـوهلم يف ! للمناسبة التي بينهام, أال تر إىل إدغام النون يف الواو?
حلياين, ورقباين, بزيادة النون من غري أن تبدل مـن حـرف, فزيادهتـا : اللحية والرقبةالنسب إىل 

 . مع كوهنا مبدلة من حرف يناسبها, أوىل
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عدة احلروف والتحرك والسكون, وهاتان الزائدتان قد اختص هبام املذكر وال 
 »سكران«مل تؤنث عىل بناء املذكر, وملؤنث  »راءمح«تلحقه عالمة التأنيث كام أن 
ة, فلـام ضـارع  »محراء«بناء عىل حدة كام كان ملذكر  ـالء«بناء عىل حـدَ هـذه »فَعْ

اها  .)١(»املضارعة وأشبهها فيام ذكرت لك أجري جمرَ
ا  −وا جُّ تَ احْ  :ثانيًا الرصف هو األصل يف األسامء, فإذا انتفـى : بأن −أيضً

; ينبغي أن يعود االسم إىل أصله, وهو الرصـف; ويف »النفع«يف  »فعىل«وجود 
قـد  »أل«إذا مل يضـف ومل تـدخل  »حليـان«ومنـع رصف «: هذا يقول أبو حيان

أن رصفه هو الصحيح; ألنا قد جعلنـا النقـل : اختاره بعضهم, والذي نذهب
شبه يلحقه بأصل األسـامء مـن الرصـف, : عن الغريب, وقد ورد عليه شبهان

بغري أصله من شبه الفعل, فكان إحلاقه بام هو أصل األسـامء أوىل وشبه يلحقه 
 .)٢(»بام هو فرع فيها, وهو كون االسم ال ينرصف

; »فعالنة«, لو فرض له مؤنث, لكان »فعالن«له من  »فعىل«أن ما ال  :ثالثًا
وحكي أن من العـرب مـن «: فال يمنع من الرصف, ويف هذا يقول ابن الناظم

عىل أنه لو كان لـه مؤنـث لكـان  »سيفان«و »ندمان«وه عىل محل »حليان«يرصف 
 .)٣(»بالتاء

                                                           
 ).٢١٦, ٣/٢١٥(كتاب سيبويه : ينظر) ١(
 ).٦/٣٠٢(التذييل والتكميل : ينظر) ٢(
 ).٦٣٧(رشح ابن الناظم : ينظر) ٣(
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 : املناقشة
مـن الرصـف إذا كـان  »فعالن«نوقش ما متسك به القائلون بأن علة منع 

ا هي وجود  ا لذاتـه, بـل  »فعـىل«بأن وجـود  −منه  »فعىل«وصفً لـيس مقصـودً
يف لغـة  »فعالنة«ال جييء منه  »فعىل«; ألن كل ما جييء منه »فعالنة«املطلوب منه انتفاء 

: »فعـىل«جاء منـه  »فعالن«مجيع العرب إال عند بعض بني أسد; فإهنم يقولون يف كل 
ا, نحو  فيرصفون, وهذا دليل قوي عىل أن املعترب يف  »سكرانة«و »غضبانة«فعالنة أيضً

 .)١(»فعىل«تأثري األلف والنون انتفاء التاء, ال وجود 
مطلوب ليتطرق  »فعىل«بعدم تسليم أن وجود  :وأجيب عن هذه املناقشة

بل هو مقصود بذاته; ألنه حيصل بوجودها مشـاهبة بـني  ،»فعالنة«به إىل انتفاء 
األلف والنون وبني ألف التأنيث; لكون مؤنث هـذا عـىل غـري لفظـه, كـام أن 

ر ذاك عىل غري لفظه  .مذكَّ
ذكر واملؤنـث يف ورد عىل هذا اجلواب بأنه وإن كان حيصل باالختالف بني املـ

ا للمشاهبة رضوريا, بحيـث ال يـؤثر األلـف  الصيغتني مشاهبة بينهام, فإنه ليس وجهً
انتفـاء التـاء, بـدليل عـدم انرصـاف : والنون بدونه, بل الوجه الرضوري يف التـأثري

 .»فعىل«بمجرد انتفاء التاء, من دون وجود  »عثامن«, و»مروان«

, »فعـالء«و »فعـالن«للمشـاهبة بـني  يوضح ذلك ما ذكره الريض يف بيانه
اعلـم أن األلـف والنـون إنـام تـؤثران, ملشـاهبتهام ألـف التأنيـث «: حيث قال

                                                           
 ).٢/٢١٢(ترصيح , وال)٦٣٧(رشح ابن الناظم : ينظر) ١(
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ـا, وبفـوات هـذه اجلهـة  املمدودة من جهة امتناع دخول تاء التأنيث عليهام معً
 . يسقط األلف والنون عن التأثري

ا بوجوه أخر ال يرض فوهتا, نحو تساوي الصـدرين ـا,  وتشاهبها أيضً وزنً
 »سكران«, وكون الزائدين يف نحو »محراء«من  »محر«, كـ»سكران«من  »سكر«فـ

خمتصـان باملؤنـث, وكـون  »محـراء«خمتصني باملذكر, كام أن الزائـدين يف نحـو 
صيغة أخر خمالفة للمذكر, كـام أن املـذكر يف نحـو  »سكران«املؤنث يف نحو 

, غري حاصـلة »فعىل−فعالن« كذلك, وهذه األوجه الثالثة موجودة يف »محراء«
 . )١(»ونحوها »غطفان«, و»عثامن«, و»عمران«يف 

فنصَّ الريض هنا عىل أن التشابه يف اخـتالف صـيغة املـذكر واملؤنـث يف 
ا يف إحلـاق  − »فعالء −أفعل «, و»فعىل−فعالن«  »فعـالن«لـيس تشـاهبًا مـؤثرً
 . يف املنع من الرصف; ومن ثم فال يرض فوته »فعالء«بـ
 : رتجيحال

وهبذه املناقشة القوية ملا متسك به أصحاب القول الثـاين, وبـرد جـواهبم 
عن هذه املناقشة; يرتجح ما ذهب إليـه أصـحاب القـول األول, وعليـه سـار 

إلـخ ... »حليان«و »ريان«; كـ»فعالن«الشنواين من أن علة منع الصفات التي عىل وزن 
ا ما اتضح من عرض املسألة من أهنـم منها; يؤكد هذ »فعالنة«من الرصف هي انتفاء 

ـمَّ »فعىل«, واختلفوا فيام مل يوجد له »فعالنة«قد أمجعوا عىل رصف ما جاء منه  ; ومـن ثَ
 .يكون األوىل إحلاق احلكم بام تعلق به اإلمجاع

                                                           
 ).١/١٥٧(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ١(
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 :التوابع) هـ(
  العامل يف النعت 

ا ما رفـع املنعـوت لفظًـ: والرافع للنعت يف هذه األمثلة: قال الشيخ خالد
مـا ذكـره مـن أن العامـل يف النعـت هـو «: وحمال, وعقب عليه الشنواينُّ بقوله

العامل يف املنعوت, هـو قـول سـيبويه; فإنـه ذهـب إىل أن العامـل يف النعـت, 
 .والتوكيد, وعطف البيان, هو العامل يف متبوعها

العامل فيها معنوي كام هو يف املبتدأ واخلرب وهو كوهنا : )١(وقال األخفش
 .ابعةت

 .إن عامل الثاين مقدر من جنس األول: )٢(وقال بعضهم
ومذهب سيبويه أوىل; ألن املنسوب إىل املتبوع يف قصد املـتكلم منسـوب 

ا إىل  »جاءين زيد الظريف«إليه مع تابعه; فإن املجيء يف  لـيس يف قصـده منسـوبً
ا, بل إىل زيد املقيد بقيد الظرافة, وكذا يف  جاءين «و, »زيد جاءين العامل«زيد مطلقً

, فلام انسحب عىل التابع حكم العامل املنسوب معنـى حتـى صـار التـابع »زيد نفسه
كـان األوىل  − واملتبوع معًا كفـرد منسـوب إليـه, وكـان الثـاين هـو األول يف املعنـى 

 .انسحاب عمل املنسوب عليهام معًا; تطبيقًا للفظ باملعنى
ليه وإن كان الغالم مـع زيـد, إال أن فاملنسوب إ »جاءين غالم زيد«: أما إذا قلت

 .الثاين ليس هو األول معنى, فلم يعمل العامل فيهام معًا
                                                           

 ).٥/١٨٠(, ويف اهلمع )١/٢٩٩(رشح الكافية : ينظر) ١(

 ).٣/٥٨(, وحاشية الصبان )٥/١٨٠(اهلمع : ينظر) ٢(
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أما جعل العامل معنويا كام ذهـب إليـه األخفـش, فخـالف الظـاهر; إذ 
العامل املعنوي يف كالم العرب بالنسبة إىل اللفظي كالشـاذ النـادر, فـال حيمـل 

ـا; فـال يصـار ِإىل األمـر عليه املتنازع فيه, وتقدير العامل خ الف األصـل أيضً
 .)١(»اخلفي إذا أمكن العمل بالظاهر اجليل

 :  )٢(وقد اختلف النحاة يف العامل يف النعت عىل ثالثة أقوال
ــول األول ــنواين − الق ــه الش ــب إلي ــذي ذه ــو  ال ــل يف : −وه   أن العام

  قـد و. النعت هو العامـل يف املنعـوت, وأنـه ينصـبُّ علـيهام انصـبابة واحـدة
ـ)٤(, واملـربد)٣(ذهب إىل هذا القول سيبويه   ; )٥(اج, وابـن كيسـان, وابـن الرسَ

ـــان يف  ـــو حي ـــيهم أب ـــبه إل ـــام نس ـــاف«ك ـــيوطي)٦(»االرتش   يف  )٧(, والس
                                                           

   ).أ٦٨(الدرر البهية ) ١(

 , ومهـع اهلوامـع)٢/٥٩٢(, وارتشـاف الرضـب )٢/٢٧٩(رشح الريض عـىل الكافيـة : ينظر) ٢(
)٥/١٨١   ).٣/٥٨(, وحاشية الصبان )١٨٠,

  ).٤٢٢, ١/٤٢١(الكتاب : ينظر) ٣(
 ). ٤/٣١٥(املقتضب : ينظر )٤(

حممد بن أمحد بن إبراهيم بن كيسان, أبو احلسن النحوي, أخذ عن املربد وثعلب, وكان أبو : هو) ٥(
هـان, علـل النحـو, املهذب يف النحو , الالمـات, الرب: إنه أنحى منهام, من تصانيفه: بكر يقول
 . تويف سنة عرشين وثالثامئة. وغري ذلك

  ).١٩, ١/١٨(, بغية الوعاة )١٧/١٤١(معجم األدباء : ينظر

  ). ٢/٥٩٢(ارتشاف الرضب : ينظر) ٦(
تـوىف . عبد الرمحن بن أيب بكر بن سابق الدين اخلضريي السيوطي, جالل الدين أبو الفضل: هو )٧(

 . األشباه والنظائر, واحلاوي للفتاوي, واإلتقان يف علوم القرآن: ومن تصانيفه. هـ٩١١يف سنة 
    ).٤/٦٥(, والضوء الالمع )٨/٥١(شذرات الذهب : ينظر
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 .وهو مذهبه  −)٣)(٢(, واألشموين)١(»اهلمع«
, وهـو الـذي صـححه )٤(إن هذا القول هو مذهب مجهور النحاة: وقيل

, واختـاره ابـن مالـك, كـام رصح بـذلك )٧(ري , وخالـد األزهـ)٦)(٥(الريض
التـابع «: , وكام يدل عليه قول ابن مالك يف حد التابع حيـث قـال)٨(األشموين

فإنـه جعـل  ;»)٩(هو ما ليس خربا من مشارك ما قبله يف إعرابه وعامله مطلقـا

                                                           
  ).٥/١٨٠(مهع اهلوامع : ينظر) ١(
عيل بن حممد بن عيسى, أبو احلسن, نور الدين األشموين, نحوي, من فقهاء الشافعية, ويل : هو )٢(

رشح ألفية ابن مالك يف النحو, نظم املنهـاج يف الفقـه, ورشحـه, : فهمن تصاني. القضاء بدمياط
 .ونظم مجع اجلوامع, مات نحو سنة تسعامئة

, وكشــف الظنــون )٦/٥(, الضــوء الالمــع )٨/٧٤(اخلطــط التوفيقيــة, لعــيل مبــارك : ينظــر
  ).٤٥١(, ومعجم املطبوعات )١/١٥٣(

  ).٣/٥٨(, وحاشية الصبان )٢/٦٢(رشح األشموين : ينظر) ٣(
, )٢/٦٢(, ورشح األشـموين )٢/١٨١(, ومهـع اهلوامـع )٢/٥٩٢(ارتشاف الرضـب : ينظر )٤(

   ).٣/٥٨(وحاشية الصبان 

حممد بن احلسن الريض االسرتاباذي نجم الدين, من علامء العربية, من أهـل اسـرتاباذ مـن : هو )٥(
ورشح مقدمـة ابـن  الوافيـة يف رشح الكافيـة البـن احلاجـب,: أعامل طربستان, مـن تصـانيفه

 .تويف سنة متانية وثامنيني وستامئة. احلاجب املسامة بالشافية يف علم الرصف
  ).١/١٤٧(مفتاح السعادة : ينظر

  ).٢/٢٧٩(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٦(

  ).٢/١١٥(رشح الترصيح : ينظر) ٧(
  ).٢/٦٢(رشح األشموين : ينظر) ٨(
  ).٣/٢٨٦(رشح التسهيل : ينظر) ٩(



@ @
   

التابع مشاركا للمتبوع يف عامله, ومقتىض ذلك أن يكون العامـل يف املنعـوت 
ا هو العامل  .يف النعت أيضً

, )٢(»اللبـاب«يف  )١(أبـو البقـاء العكـربي –أيضا  –كام رجح هذا القول 
 . )٤(»الكليات«يف  )٣(وأبو البقاء الكفوي

رشحـه «يف  )٥(كام أن ترجيح هـذا القـول هـو ظـاهر كـالم ابـن يعـيش
لِ يف اإلعـراب; : التوابـع«: حيث قال »للمفصل هـي الثـواين املسـاوية لـألُوَ
 . »)٦(له يف العوامل بمشاركتها

                                                           
: مـن تصـانيفه. حمب الدين أبو البقاء العكـربي: عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا بن احلسني: هو )١(

 .تويف سنة ست عرشة وستامئة. إعراب القرآن, وإعراب احلديث
  ).٢/١١٢(, طبقات احلنابلة البن يعىل )٢/٣٨(بغية الوعاة : ينظر

  ). ٤٠٧, ١/٤٠٦(اللباب : ينظر) ٢(
موسى احلسيني القريمي الكفوي, أبو البقاء, كان من قضـاة األحنـاف, وأشـهر  أيوب بن: هو) ٣(

 .  تويف باستانبول سنة أربع وتسعني وألف. الكليات, وله مؤلفات بالرتكية: تصانيفه
هــ, ١٠٩٥, وفيـه وفاتـه سـنة )٢٩٣(, ومعجم املطبوعـات )٢/٣٨٠(إيضاح املكنون : ينظر

 ).٢/٣٨(واألعالم للزركيل 

  ).١/١٢٤(الكليات  :ينظر) ٤(

يعيش بن عيل بن يعيش بن حييى النحوي احللبي, موفـق الـدين أبـو البقـاء املشـهور بـابن : هو) ٥(
مات سـنة . رشح املفصل, ورشح ترصيف ابن جني: يعيش, من كبار أئمة العربية, من تصانيفه

 . ثالث وأربعني وستامئة
 ). ٢/٣٥١(بغية الوعاة : ينظر

  ).٣٩, ٣/٣٨( رشح املفصل: ينظر) ٦(
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ــرجيح هــذا القــول  ــا  –وعــىل ت ــدل كــالم  –أيضً دســتور «ي
هـو االسـم املتـأخر رتبـةً : –عند النحـاة  –والتابع «: ; حيث يقول»)١(العلامء

جاء زيد : بجنس إعراب سابقه, حالَ كون إعراهبام ناشئا من جهة واحدة, مثل
كـان يف  »زيـد«إذا لـوحظ مـع  »كاتـبال«و »العامل«العامل الكاتب; فإن كل واحد من 

والرفع يف كل منهام ناشـئ  –وهو الرفع  − الرتبة الثانية منه, وإعرابه من جنس إعرابه 
من جهة واحدة, وهي فاعلية زيد العامل الكاتـب; ألن املجـيء املنسـوب إىل زيـد يف 

 .)٢(»قصد املتكلم منسوب إليه مع تابعه, ال إليه مطلقا
ـــاين ـــول الث ـــوتن الإ :الق ـــه للمنع ـــو تبعيت ـــت ه ـــل يف النع   . )٣(عام

, واألخفـش, وقد ذهب إىل هذا القول اخلليل بن أمحد الفراهيـدي, وسـيبويه
وشـاركهام يف نسـبته إىل , )٦(والســيوطي )٥(; نسبه إليهم أبو حيان)٤(واجلرمي

                                                           
يف مقدمـة  عبد النبي األمحد نكري ابن القايض عبد الرسول من بني عثامن كام عرف بنفسـه: هو) ١(

 ).١/٧(كتابه دستور العلامء 

  ).١/٢٤٥(دستور العلامء : ينظر) ٢(

, وارتشـاف الرضـب )٢/٢٧٩(ورشح الـريض عـىل الكافيـة , )١/٢١٥(رشح اجلمل : ينظر) ٣(
  . ,)٣/٥٨(, وحاشية الصبان )٥/١٨٠(امع , ومهع اهلو)٢/٥٩٢(

صالح بن إسحاق, أبو عمر اجلرمي البرصي, موىل جرم بن زبان, من قبائـل الـيمن, كـان : هو) ٤(
كتـاب : فقيها عاملا بالنحو واللغة, دينا ورعا حسن املذهب, صحيح االعتقـاد, ومـن تصـانيفه

 . سنة مخس وعرشين ومائتني تويف. التنبيه, وكتاب األزمنة, وغريب سيبوبه, وغري ذلك
 ).٣١٥ −٩/٣١٣(تاريخ بغداد : ينظر

 ). ٢/٥٩٢(ارتشاف الرضب : ينظر )٥(

 ).٥/١٨٢(مهع اهلوامع : ينظر )٦(
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, وجعلـه أبـو حيـان قـول أكثـر )٢(»رشحه للكافية«الريضُّ يف  )١(إىل األخفش
 . )٣(املحققني
 .)٥(, وصالح الدين العالئي)٤(صحح هذا القول ابن القيم وقد 

 : والقائلون هبذا القول قد اختلفوا
فمنهم من الحظ التبعية مـن حيـث احتـاد معنـى الكـالم, سـواء اتفـق 

 . اإلعراب أم اختلف
ومنهم مـن رشط احتـاد اإلعـراب, برصـف النظـر عـن اخـتالف جهـة 

 .اإلعراب
عراب اتفاق جهته; فتكون العوامـل ومنهم من فصل فرشط مع احتاد اإل

 . )٦(من جنس واحد, وبرشط أال تكون عوامل خمتلفة

                                                           
سعيد بن مسعدة, أبو احلسن األخفش األوسط, وهو أحد األخـافش الثالثـة املشـهورين, : هو) ١(

سـاط يف النحـو, معـاين القـرآن, األو: مـن تصـانيفه. أحفظ من أخـذ عـن سـيبويه: قال املربد
سـنة مخـس عرشـة, وقيـل إحـد : وقيـل –مات سنة عرشـ . واملقاييس يف النحو, واالشتقاق

 . وعرشين ومائتني
  ). ١/٥٩٠(بغية الوعاة : ينظر

  ). ٢/٢٧٩(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٢(

  ). ٢/٥٩٢(ارتشاف الرضب : ينظر) ٣(

  ). ١/١٩١(بدائع الفوائد : ينظر) ٤(

  ).١/٥٩(الفصول املفيدة يف الواو املزيدة : ينظر) ٥(

  ). ٢/٥٩٢(, وارتشاف الرضب )٥/١٨١(مهع اهلوامع : ينظر) ٦(
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األول  ن العامل يف النعت هو عامل مقـدر مـن جـنس العامـلإ :القول الثالث
وقد ذهب إليه بعض النحاة; كام نص عـىل ذلـك الـريض يف . )١(الذي عمل يف املنعوت

 .ومل يسمومها, )٣(األشموين , والصبان يف حاشيته عىل)٢(»رشحه للكافية«
 : األدلة

 : أدلة القول األول
احتج مجهور النحاة القائلون بأن العامل يف النعت هو العامل يف املنعوت 
بام نص عليه الشنواين من أن املتكلم حينام ينسب شيئا إىل املنعوت فإنه يقصـد 

 .نسبته إليه مع نعته
امء يف العامـل يف التـابع ويف هذا يقول الريض بعـد أن ذكـر أقـوال العلـ

املنسوب إىل املتبوع يف قصـد املـتكلم منسـوب إليـه مـع تابعـه; فـإن «: مطلقا
, ليس يف قصده منسوبا إىل زيد مطلقا, بـل إىل »جاءين زيد الظريف«املجيء يف 

                                                           
, واإليضـاح يف رشح )٣/٥٨(, وحاشـية الصـبان )٢/٢٧٩(رشح الريض عىل الكافيـة : ينظر) ١(

  ). ٤٣٦, ١/٤٣٥(املفصل 

  ).٢/٢٧٩(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٢(

وقد اقرتح السيوطي قوال رابعا مل ينص عليه أحد غـريه, وهـو ). ٣/٥٨(حاشية الصبان : ينظر) ٣(
أن يكون العامل يف النعت هو املنعوت; كام كان العامل يف اخلرب هو املبتدأ, ويف املضاف إليه هـو 

ولـو « :فقال بعد أن ذكر اخلالف يف العامل يف التابع مطلقـا –عند من ذهب إىل ذلك  –املضاف 
إن املبتـدأ عامـل يف اخلـرب, : قـوهلم: العامل يف الكل املتبوع, لكان له شواهد تؤيده, منهـا: قيل

ا قال بذلك هنا  . »واملضاف عامل يف املضاف إليه, ومل أر أحدً
  ).٥/١٨١(مهع اهلوامع : ينظر
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; فلـام »جاءين زيد نفسه«, و»جاءين العامل زيد«زيد املقيد بقيد الظرافة, وكذا يف 
ا  انسحب عىل التابع حكم العامل املنسوب معنى, حتى صار التابع واملتبوع معً

ىل انسـحاب  −كمفرد منسوب إليه, وكان الثاين هو األول يف املعنى  كـان األَوْ
 . )١(»عمل املنسوب عليهام معا; تطبيقا للَّفظ باملعنى

 »جاءين زيد العامل الكاتـب«: إن الرفع يف نحو: ويقول القايض عبد النبي
النعت واملنعوت من جهة واحدة شخصية وهي فاعليـة زيـد العـامل  إنام نشأ يف

يف قصـد املـتكلم منسـوب إليـه مـع  »زيـد«الكاتب; ألن املجيء املنسوب إىل 
ا  . )٢(»تابعه, ال إليه مطلقً

وهذا القصد الذي يقصد إليه املتكلم من نسـبة احلكـم إىل املتبـوع مقيـدٌّ 
حـدا; فـال بـد أن يكـون العامـل فـيهام بتابعه جيعل من التابع واملتبوع شيئا وا

ا, ويف هذا يقول سيبويه : فأما النعت الذي جر عىل املنعوت فقولـك«: واحدً
بْلُ « , فصار النعت جمرورا مثل املنعوت; ألهنام كاالسم »مررت برجل ظريف قَ

الواحد, وإنام صارا كاالسم الواحد من قِبَلِ أنك مل تـرد الواحـد مـن الرجـال 
منهم رجل, ولكنك أردت الواحد مـن الرجـال الـذين كـل  الذين كل واحد

واحد منهم رجل ظريف; فهو نكرة, وإنام كان نكرة; ألنه من أمة كلها له مثل اسمه; 
وذلك أن الرجال كل واحد منهم رجل, والرجال الظرفاء كـل واحـد مـنهم رجـل 

 . )٣(»ظريف; فاسمه خيلطه بأمته حتى ال يعرف منها
                                                           

  ).٢/٢٧٩(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ١(

  ).١/٢٤٥(دستور العلامء : ينظر) ٢(

  ).٤٢٢, ١/٤٢١(الكتاب : ينظر) ٣(
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النعت مع املنعوت كاالسم الواحد, حتـى جيـب لكون  –أيضا  –ويدل 
أنه ال جيوز أن يكون النعـت مقصـودا وحـده : –أن يكون العامل فيهام واحدا

دون املنعوت; ألنه لو كان مقصودا لكان الفعل مسندا إىل اسمني, وهو حمـال; 
التوابع فـروع «: وقد نص عىل هذا ابن يعيش, وأوضحه بمثال حمسوس, فقال

عراب; ألهنـا مل تكـن املقصـود, وإنـام هـي مـن لـوازم األول يف استحقاق اإل
ارتفع بـام قبلـه مـن  »زيد«, فـ»قام زيد العاقل«: كالتتمة له; وذلك نحو قولك

ـا  –ارتفع بام قبلـه  »العاقل«الفعل املسند إليه, و ـا  –أيضً مـن حيـث كـان تابعً
ه; فكانـا كالتكملة له; إذ اإلسناد إنـام كـان إىل االسـم يف حـال وصـف »زيد«لـ

لذلك اسام واحدا يف احلكم; أال تـر أن الوصـف لـو كـان مقصـودا, لكـان 
أن الرجـل ذا العبيـد : ونظـري ذلـك! الفعل مسندا إىل اسمني, وذلـك حمـال?

واألتباع يدعى إىل وليمة فينال العبيد من الكرامة مثـل مـا نـال السـيد, لكـن ذلـك 
ا غريه; ألهنم من لوازمه; كـذلك بحكم التبعية, واملقصود بذلك السيد, كأهنم ليسو

هاهنا اإلعراب يدخل التابع واملتبوع, لكـن املتبـوع بحكـم أنـه أصـل ومقصـود, 
 . )١(»والتابع بحكم الفرعية, وأنه تكملة األول

 : أدلة القول الثاين
 : احتج القائلون بأن العامل يف النعت هو التبعية بام ييل

منعوته; ألن التـابع ال يتقـدم عـىل  أنه ال جيوز أن يتقدم النعت عىل :أوالً 

                                                           
  ).٣٩, ٣/٣٨(رشح املفصل : ينظر) ١(
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م معموهلا «: , ويف هذا يقول السيوطي)١(املتبوع قدَّ عـىل  −التوابـع : أي –وال يُ
املتبوع; ألن املعمول ال حيل إال يف موضع حيل فيه العامل, ومعلوم أن التابع ال 

 . )٢(»يتقدم عىل املتبوع
ل يف النعت ليس هو وامتناع تقديم النعت عىل املنعوت يدل عىل أن العام

العامل يف املنعوت; ألنه لو كان كذلك, ملا امتنع أن ييل النعـت عاملـه; كـام يف 
سائر املعموالت; فإن الفعل يليه الفاعل تارة, ويليه املفعول تارة أخر; ويليه 
احلال, ويليه الظرف, وغري ذلك من املعموالت; فلو كان العامل يف النعت هو 

جلاز أن ييل النعت العامل كـام يليـه املنعـوت; قياسـا عـىل العامل يف املنعوت; 
 . )٣(سائر املعموالت

أن النعت صفة الزمة للمنعـوت قبـل وجـود العامـل يف املنعـوت  :ثانيًا
وبعد وجوده; فدل هذا عىل أنه ال تأثري للعامل يف النعت, وال تسلط له عليـه, 

و نصبه, أو جـره, ولـيس وإنام املؤثر فيه هو املنعوت; فيكون هو سبب رفعه, أ
 . )٤(العامل يف املنعوت
 : أدلة القول الثالث

احتج من ذهبوا إىل أن العامل يف النعت عامل مقدر من جنس العامل يف 
                                                           

  ). ٥/١٨٥(ومهع اهلوامع ,) ٣/٢٨٨(رشح التسهيل :  ينظر) ١(

  ).٥/١٨٥(مهع اهلوامع : ينظر) ٢(

  ).١/١٩١(بدائع الفوائد : ينظر) ٣(

  .السابق نفسه: ينظر) ٤(
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بأن املعنى يف بعض اجلمل املشتملة عىل نعت ومنعـوت ال يسـتقيم  –املنعوت 
الكـالم ال أعجبني قيام زيد وعمرو; فـإن هـذا : إال بذلك; كام يف قول القائل

أعجبني قيام زيد وقيام عمرو, وإنام ال يستقيم املعنى : يستقيم معناه إال بتقدير
الواحد ال يقوم بمحلني; فوجـب أن يكـون ألن الغرض «بدون هذا التقدير; 

 . )١(»قيام زيد وقيام عمرو: التقدير
 : مناقشة األدلة

 : مناقشة دليل القول األول
ن املنعـوت مقيـد بالنعـت يف قصـد نوقش ما احـتج بـه اجلمهـور مـن أ

بـأن  − املتكلم; فصارا كاالسم الواحد; فينبغي أن يكون العامل فيهام واحـدا
املضاف واملضاف إليه قد صارا باإلضافة شيئا واحدا, ومع ذلك فـإن العامـل 

 . يف املضاف غري العامل يف املضاف إليه
ا إىل وأجيب عن ذلـك بـأن احلكـم يف حـال اإلضـافة وإن كـان منسـوبً 

املضاف مع املضاف إليه, إال أن املضاف إليه ليس هو املضاف نفسه يف املعنـى; 
ومن ثم مل يكن العامل يف املضاف عامالً يف املضاف إليه, بخالف النعت واملنعوت; 
فإنه فضالً عن كوهنام كاالسم الواحد يف قصد املتكلم; فإن النعت هو املنعوت نفسه 

كون العامـل يف النعـت هـو العامـل يف املنعـوت, وأال يف املعنى; فصح لذلك أن ي
 . يكون العامل يف املضاف إليه هو العامل يف املضاف

                                                           
  ).١/٤٣٦(اإليضاح : ينظر) ١(



@ @
   

ملا انسحب عىل التابع «: وقد أشار إىل هذه املناقشة وجواهبا الريض; فقال
حكم العامل املنسوب معنى, حتى صار التابع واملتبوع معـا كمفـرد منسـوب 

ىل انسـحاب عمـل املنسـوب  − يف املعنى إليه, وكان الثاين هو األول كان األَوْ
 . عليهام معا; تطبيقا للَّفظ باملعنى

, »زيـد«مـع  »الغالم«, فاملنسوب إليه وإن كان »جاءين غالم زيد«: أما إذا قلت
 . )١(»إال أن الثاين ليس هو األول معنى; فلم يعمل العامل فيهام معا

 : مناقشة أدلة القول الثاين
ج به القائلون بأن العامل يف النعت هـو التبعيـة, مـن أن النعـت نوقش ما احت

 : بوجهني − يمتنع تقديمه عىل املنعوت; فال يكون العامل فيهام واحدا 
أن امتناع تقديم النعت عىل املنعوت حيتمل أنه من أجل الضمري  :أحدمها

املوجود يف النعت والذي يعود عـىل املنعـوت; فاقتىضـ ذلـك تـأخري النعـت 
 . ديم املنعوتوتق

وأجيب عن ذلك بأن كون النعت مشتمال عىل ضمري يعود عىل املنعـوت 
ليس بمقتضٍ تأخري النعت وتقـديم املنعـوت; بـدليل أن اخلـرب يشـتمل عـىل 
ضمري يعود عىل املبتدأ ومع ذلك ال يمتنع أن يتقدم اخلرب عىل املبتـدأ يف بعـض 

 . املواضع
لعل امتناع النعت من التقديم عـىل و: فإن قيل«: ويف هذا يقول ابن القيم
                                                           

  ).٢/٢٧٩(الريض عىل الكافية رشح : ينظر) ١(
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املنعوت إنام هو من أجل الضمري الـذي فيـه, واملضـمر حقـه أن يرتتـب بعـد 
 . االسم الظاهر

بَّ : قلت هذا ليس بامنع; ألن خرب املبتدأ حامل للضـمري, وجيـوز تقديمـه, ورُ
 . )١(»مضمرٍ جيوز تقديمه عىل الظاهر إذا كان موضعه التأخري

  ش االحتجـاج بامتنـاع تقـديم النعـت عـىل املنعـوت نـوق :الوجه الثاين
بأن هذا االمتناع حيتمل أنـه كـان مـن أجـل أن النعـت تبيـني للمنعـوت,  –أيضا  –

 . وتكملة لفائدته; فامتنع أن يتقدم عليه; كام يمتنع تقديم الصلة عىل املوصول
وأجيب عن هذا بأنه اعرتاض باطل; ألن النعت واملنعوت ليسا كالصلة 

صول; إذ املنعوت اسم يستقل به الكالم وال يفتقـر إىل النعـت, بخـالف واملو
املوصول; فإن الكالم ال يستقل به, وإنام يفتقر إىل الصـلة, ومـن ثـم ال يصـح 

 . )٢(قياس النعت واملنعوت عىل الصلة واملوصول
 : مناقشة أدلة القول الثالث

نعـت مـن نوقش ما ذهب إليه أصحاب هذا القول من تقدير عامل يف ال
بأن هذا التقدير قد يرتتـب عليـه فسـاد املعنـى يف  –جنس العامل يف املنعوت 

; فإنـه لـو كـان »جاءين غالم زيد وعمـرو«: بعض األحيان, كام يف قول القائل
ا; لصار كأنه قال ; فيتعـدد »جاءين غالم زيد, وغالم عمـرو«: التقدير صحيحً

 . )٣(دالغالم, وهو يف احلقيقة واحد, وهذا ظاهر الفسا
                                                           

  ).١/١٩١(بدائع الفوائد : ينظر) ١(

 ).١/١٩١(بدائع الفوائد : ينظر) ٢(

  ).١/٤٣٥(اإليضاح : ينظر) ٣(
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 : الرتجيح
بعد النظر يف األقوال الثالثة وأدلتهـا ومناقشـاهتا,  –يف رأيي  –والذي يرتجح 

هو القول األول الذي ذهب إليه الشنواين متفقا يف ذلك مع مجهـور النحـاة; فيكـون 
 : العامل يف النعت هو العامل يف املنعوت; وذلك ملا ييل

عْل العامل يف النعت هو التب :أوالً  عية خالف الظـاهر; ألنـه يكـون أن جَ
العامل املعنوي يف كالم العرب بالنسبة للفظي كالشـاذ «بذلك عامال معنويا, و

 .)١(»النادر; فال حيمل عليه املتنازع فيه
أن التقدير خالف األصل; فال يصح أن يصار إىل تقدير العامـل يف  :ثانيا

ت, وذلك ممكن, ومن ثم فال النعت ما أمكن أن يكون العامل فيه هو العامل يف املنعو
تقدير العامل خالف األصل; فـال يصـار «: حاجة إىل التقدير, ويف هذا يقول الريض

 .)٢(»إىل األمر اخلفي إذا أمكن العمل بالظاهر اجليل
 : ما يرتتب عىل اخلالف يف هذه املسألة

رتب النحاة عىل اخلالف يف هذه املسـألة اخلـالف يف مسـألتني أخـريني, 
 :كاآليتبياهنام 

 : الوقف عىل املنعوت −املسألة األوىل 
ينبني عىل اخلالف بـني القـائلني بـأن العامـل يف النعـت هـو العامـل يف 

                                                           
  ).٢/٢٧٩(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ١(

 .السابق نفسه: ينظر) ٢(
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املنعوت, وبني القـائلني بـأن العامـل يف النعـت يقـدر مـن جـنس العامـل يف 
 : خالف آخر بينهم يف جواز الوقف عىل املنعوت –املنعوت 

هو العامل يف املنعوت, مل جييزوا الوقـف إن العامل يف النعت : فمن قالوا
عىل املنعوت; ألن النعت ال يستقل بالكالم بدون منعوته; فال يصح الوقـوف 

 . عىل املنعوت دون النعت
إن العامل يف النعت مقـدر مـن جـنس العامـل يف املنعـوت, : ومن قالوا

صـري ذهبوا إىل جواز الوقف عىل املنعوت; ألن النعت مع تقدير العامـل فيـه ي
 . )١(مجلة مستقلة يصح الوقوف دوهنا

من هذين القولني هـو عـدم صـحة الوقـف عـىل  –يف رأيي  –والراجح 
املنعوت كام ذهب إليه القائلون بأن العامل يف النعت هو العامل يف املنعوت, وهو ما 

 . يؤكد رجحان مذهبهم يف أصل هذه املسألة عىل ما تقدم
عىل املنعـوت; ألن القـول بالتقـدير  وإنام كان الراجح عدم جواز الوقف

تنـاهٍ مـن  واستقالل مجلة النعت قول فاسد; من جهة أنه يؤدي إىل عـدد غـري مُ
عىل قـول مـن قـال بتقـدير «: اجلمل والتقديرات, ويف هذا يقول ابن احلاجب

جاءين العاقـل, : جاءين زيد العاقل, وكان تقديره: عامل مثل األول, فإذا قلت
فيستقيم الوقف دوهنا, وهذا غري مستقيم; فإنه يؤدي إىل مـا كان مجلة مستقلة; 

يف  »العاقـل«, كـان تقـدير »جـاءين العاقـل«: ال يتناهى; ألنه إذا كان التقـدير

                                                           
 ).١/٤٣٥(, واإليضاح )٣/٥٨(حاشية الصبان : ينظر) ١(
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كـذلك إىل مـا ال  »العاقـل«, ثـم تقـدير »جاءين زيد العاقـل«: »جاءين العاقل«
املتبـوع يتناهى; فظهر فساد ذلك, وأكثر الناس عىل أنه ال جيـوز الوقـف عـىل 

 . )١(»دون تابعه, وهو الصحيح
بَاع والقَطْع عند تعدد العامل −املسألة الثانية   : اإلتْ

مما ينبني عىل اخلالف بني النحاة يف العامل يف النعت, خالفُهـم يف جـواز 
 .إتباع النعت للمنعوت, أو قطعه عنه يف حال تعدد العامل

ـم اإلتبـاع حيان; فقد ذكر حاالت   وقد رصح هبذا البناء أبو كْ تعدد العامل وحُ
وهـذا «: , ثم قال عقب ذلـك)٢(والقطع فيها وما وقع يف ذلك من خالف بني النحاة

 .)٣(»اخلالف يف هذه املسائل مرتتب عىل العامل يف النعت ما هو
منعَ : فمن ذهب إىل أن العامل يف النعت هو العامل يف املنعوت, بني عليه

 : ه عنه, يف عدة صورإتباع النعت للمنعوت وإجياب قطع
جاء زيـد «: أن خيتلف العامالن يف املعنى والعمل واللفظ, نحو :إحداها

ا الفاضلني  . »ورأيت عمرً

                                                           
 ).١/٤٣٥(اإليضاح : ينظر) ١(

  ).٥٩٢ −٢/٥٩٠(االرتشاف : ينظر) ٢(

رشح : , وينظر يف صـور تعـدد العامـل ومـا يتـأتى فيـه اإلتبـاع منهـا)٢/٥٩٢(السابق : ينظر) ٣(
 −٢/٥٩٠(, واالرتشــاف )٢٠٣, ٢/٢٠٢(, ورشح ابــن عقيــل )٣١٩ −٣/٣١٦(التســهيل 

ــودي , )٥٩٢ ــيح )٥٣٦(ورشح املك ــية اخل)١١٥, ٢/١١٤(, ورشح الترص ــي , وحاش رض
)٢/٥٤.(  
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هذا نارص «: أن خيتلف العامالن يف املعنى والعمل واجلنس, نحو :ثانيتها
ا العاقالن  . »زيد, وخيذل عمرً

زيـد, ومىضـ  جـاء«: أن خيتلف العامالن يف املعنـى فقـط, نحـو :ثالثتها
و الكاتبان  . »عمرٌ
, «: أن خيتلف العـامالن يف العمـل فقـط, نحـو :رابعتها هـذا مـؤملُ زيـدٍ

ا الشاعران وجعٌ عمرً  . »ومُ
إمـا بـالرفع; : فإنه يف هذه الصور األربع جيب قطع النعت عـن املنعـوت

 , لٍ  ويمتنع اإلتباع; ألنه يؤدي إىل«عىل إضامر مبتدأ, أو بالنصب عىل إضامر فِعْ
يِ املعنى أو العملِ عىل معمول واحد مـن جهـة واحـدة;  تسليط عاملني خمتلفَ

 .)١(»بناء عىل أن العامل يف املنعوت هو العامل يف النعت
دون العامل يف املنعـوت,  ومن ذهب إىل أن العامل يف النعت هو التبعية,

عىل عمرو,  زيدٌ  دَ جِ وَ «: باع فيام إذا اختلف العامالن معنًى فقط, نحوتّ أجاز اال
 .)٢(»ووجد عمرو الضالةَ العاقالن

                                                           
ــر) ١( ــهيل : ينظ ــل , )٣١٩ −٣/٣١٦(رشح التس ــن عقي وارتشــاف , )٢٠٣, ٢/٢٠٢(ورشح اب

,  ومهــع )٢/١١٥(, ورشح الترصــيح )٥٣٦(, ورشح املكــودي )٥٩٢ −٢/٥٩٠(الرضــب 
, )٢/٥٤(, وحاشــية اخلرضــي )٧٢ −٢/٧٠(, ورشح األشــموين )٥/١٨٠,١٨١(اهلوامــع 

  ). ٦٧, ٣/٦٦(وحاشية الصبان 

  ).٥/١٨١(, ومهع اهلوامع )١١٦, ٢/١١٥(رشح الترصيح : ظرين) ٢(
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  حكم وصف النكرة باملعرفة ووصف املعرفة بالنكرة

ردا عىل أدلة املعرتض عىل الشيخ خالد يف تبعية النعـت  −يقول الشنواين 
  : وأما قولـه تعـاىل«: −للمنعوت يف األمور األربعة التي منها التعريف والتنكري 

® ×≅ ÷ƒ uρ Èe≅ à6 Ïj9 ;ο t“ yϑ èδ >ο t“ yϑ —9 ∩⊇∪ “ Ï% ©! $# yì uΗ sd Zω$ tΒ … çν yŠ £‰ tã uρ 〈 ]ـــــزة   , ]٢, ١:اهلم
“ ®فـ Ï% ©! $# yì uΗ sd Zω$ tΒ 〈  بدل ال نعت, أو أنه نعـت مقطـوع, والنعـت املقطـوع

ا كام قاله الريض ا وتذكريً  .)١(جيوز خمالفته للمنعوت تعريفً
üΝm ã≅ƒ ®: −تعـاىل−وأما قولـه  Í”∴ s? É=≈ tG Å3 ø9 شـديد «فــ ]:٢, ١:غـافر[ 〉 #$

, وجعـل سـبب حـذفها إرادة »أل«عىل تقدير  )٢(فيه جعله الزخمرشي »العقاب
ا−االزدواج, وأجاز وصفيته  بمعنـى  »شـديد«, لكن عىل أن )٣(أبو البقاء −أيضً

مشدد, كام أن األذين يف معنى املؤذن, فأخرجه بالتأويل من باب الصفة املشبهة 
 .إىل باب اسم الفاعل

ي أنه ومجيع ما قبله أبدال, أمـا أنـه بـدل فلتنكـريه, والذي قدمه الزخمرش
وكذا املضافات قبله, وإن كان من باب اسم الفاعل; ألن املراد هبـام املسـتقبل, 

 .وأما البواقي فللتناسب
Ï‰ƒ ®يف جعله  )٤(وردَّ عىل الزجاج Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9 بدالً وما قبله صـفات,  〉 #$

                                                           
 ).١/٣١٧(رشح الكافية : ينظر) ١(

 ).٣/٤١٣(الكشاف : ينظر) ٢(

 ).١١١٥(التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٣(

 ).٤/٣٦٦(معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(
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بُوٌّ ظاهر, وقـد تبـني هبـذا صـحة  يف جعله بدالً وحده من بني الصفات: وقال نُ
 .)١(»ويتبع منعوته يف أربعة من عرشة: قوله

اختلف النحاة يف جواز وصف النكرة باملعرفة, ووصف املعرفة بـالنكرة 
 : عىل مخسة أقوال −

 :القول األول
مـررت بزيـدٍ «: أن النعت جيب أن يتبع املنعوت يف تعريفه وتنكريه نحـو

, وال جيوز أن تنعت معرفـة بنكـرة, وال نكـرة »كرماءَ مررت بقومٍ «, و»الكريمِ 
وقـد . )٢(»مررت بقومٍ الكرمـاءِ «: , وال»مررت بزيدٍ كريمٍ «: بمعرفة; فال يقال

, ونسـبه األشـموين )٣(نسب أبو حيان هذا القول إىل سيبويه ومجهور البرصيني
   ,)٥(املربدكــ: , وهــو الــذي قطــع بــه كثــري مــن النحــاة)٤(إىل مجهــور النحــاة

ـــي ـــن جن ـــن يعـــيش, )٦(واب ـــك)٧(واب ـــن مال ـــن هشـــام)٨(, واب    )٩(, واب

                                                           

  ).أ٦٠(الدرر البهية ) ١(
, واللبـاب )٢/١٩٢(, ورشح ابـن عقيـل )٢/٤٥٥(, واإلنصـاف )٤/٣٠٤(املقتضب : ينظر) ٢(

, )٥٨٠, ٢/٥٧٩(وارتشــاف الرضــب , )٣/٣٠٧(, ورشح التســهيل )١/٣٩٥(للعكــربي 
 ).٢/١١٧٣(ومغني اللبيب 

  ).٢/٥٧٩(ارتشاف الرضب : ينظر) ٣(
  ).٣/٦٠(, وحاشية الصبان )٢/٦٢(رشح األشموين : ينظر) ٤(
  ). ٤/٣٠٤(املقتضب : ينظر) ٥(
 ). ١/٣٣(, ورس صناعة اإلعراب )٨٢(مع الل: ينظر) ٦(
  ).٥٥, ٣/٥٤(رشح املفصل : ينظر) ٧(
  ).٣/٣٠٧(رشح التسهيل : ينظر) ٨(
  ). ٢/١١٧٣(املغني : ينظر) ٩(
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ـودي ,)٢(, وابـن عقيـل)١(األنصاري , )٤(, والشـيخ خالـد األزهـري)٣(واملَكُّ
 .)٥(والشنواين, وغريهم

 : القول الثاين
وقـد ذهـب إىل هـذا . )٦(أنه جيوز نعت النكرة باملعرفة فيام فيه مدح أو ذم

                                                           
عبد اهللا بن يوسف بن أمحد, أبو حممد, مجال الدين, ابن هشـام, مـن أئمـة العربيـة, وشـيخ : هو )١(

 .هـ ٧٦١تويف سنة . كتب األعاريب, وأوضح املسالكمغني اللبيب عن : من تصانيفه, نحاة مرص
  ).١٠/٣٣٦(, والنجوم الزاهرة )١/١٥٩(, ومفتاح السعادة )٢/٣٠٨(الدرر الكامنة : ينظر

 ). ٢/١٩٢(رشح ابن عقيل : ينظر) ٢(
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عقيل العقييل اهلمداين, كان إماما يف العربيـة والبيـان : وابن عقيل هو

مات بالقـاهرة سـنة . املساعد يف رشح التسهيل, ورشح األلفية: ول والفقه, من تصانيفهواألص
 . تسع وستني وسبعامئة

 ).٤٨, ٢/٤٧(, وبغية الوعاة )٢/٢٦٦(الدرر الكامنة : ينظر

 ). ٥٣٦(رشح املكودي : ينظر) ٣(
نسـبته إىل بنـي عبد الرمحن بن عيل بن صالح املكودي أبو زيد, من علامء العربية : واملكودي هو

ود, قبيلة قرب فاس, من تصانيفه رشح ألفية ابن مالك, ورشح مقدمة ابن آجروم, والبسـط  مكُّ
 . تويف سنة سبع وثامنامئة. والتعريف يف علم الترصيف

, واألعـالم )١/١٨٧(, وسـلوة األنفـاس )١/٧(حاشية ابن احلاج عىل رشح املكـودي : ينظر
  ).٤/٣١٨(للزركيل 

  ).٢/١٠٩(الترصيح رشح : ينظر) ٤(

ورشح قطـر  ,)١/١٥٠(, واملصباح املنري )١/١٠٣٤(, والكليات )٢/٤٥٥(اإلنصاف : ينظر) ٥(
 ١/٢٨٥(الند( 

, والريض يف رشح الكافيـة )٢/٥٨٠(كذا قيده بام فيه مدح أو ذم أبو حيان يف ارتشاف الرضب ) ٦(
نصاري القـول ,وأطلق ابن هشام األ)٥/١٧٢(,والسيوطي يف مهع اهلوامع )٢/٣٠٧(الكافية 

= 
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 . )٢(, والسيوطي)١(ذلك الريضالقول بعض الكوفيني; كام رصح ب
 : القول الثالث

. أنه جيوز نعت النكرة باملعرفة; إذا ختصصـت النكـرة املنعوتـة بوصـف 
وقد نسبه إليه  −رمحه اهللا تعاىل  −وقد ذهب إىل هذا القول أبو احلسن األخفش 

ــو ــان أب ــريض)٣(حي ــام األنصــاري)٤(, وال ــن هش ــموين)٥(, واب , )٦(, واألش
 .هم اهللا تعاىل, رمح)٧(والسيوطي

                                                           
=  

النحاة من أجاز نعت النكرة باملعرفة مطلقا,ومل يقيده بام فيه مدح أو ذم;إذ قال معقبًا عـىل مـن بأن من 
“ ®إن  :قالوا Ï% ≅× ®: يف قولـه تعـاىل 〉 #$!© ÷ƒ uρ Èe≅ à6Ïj9 ;ο t“ yϑ èδ >ο t“ yϑ —9  .“ Ï% ©!$# yìuΗ sd Zω$ tΒ …çν yŠ£‰tã uρ 

“ ®«: صفة – 〉 Ï% , هـذا هـو )أعنـي(, أو )أذم(, أو )هو: (عة, بتقديربدل, أو صفة مقطو 〉 #$!©
ا ملن أجاز وصف النكرة باملعرفة مطلقا  .»الصواب, خالفً

  ). ٢/٣٠٧(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ١(

ذلك إىل بعض ) ٢/٥٨٠(, ونسب أبو حيان يف ارتشاف الرضب )٥/١٧٢(مهع اهلوامع : ينظر) ٢(
ا  –الكوفيني  ا, حيـث قـال لكن بعبارة يبدو –أيضً وذهـب بعـض الكـوفيني إىل «: أن فيها سهوً

 . »بكون النعت نكرة إذا كان ملدح أو ذم −بني النعت واملنعوت : أي –جواز التخالف 
والصحيح أن الذي ذهب إليه بعض الكوفيني هو جواز التخالف بني النعت واملنعـوت بكـون 

  . يض والسيوطي, رمحهام اهللا تعاىلالنعت معرفة إذا كان ملدح أو ذم, كام هو رصيح كالم الر

  ).٢/٥٨٠(ارتشاف الرضب : ينظر) ٣(

  ).٢/٣٠٧(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٤(

  ). ٢/١١٨٦(مغني اللبيب : ينظر) ٥(

  ). ٣/٦٠(, وحاشية الصبان )٢/٦٣(رشح األشموين : ينظر) ٦(

  ).٥/١٧٣(مهع اهلوامع : ينظر) ٧(
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 : القول الرابع
. أنه جيوز وصف املعرفة بالنكرة; إذا كان الوصف هبا خاصا باملوصـوف

, )١(حيـان وقد ذهب إىل هذا القول أبو احلسني بن الطراوة; كام نسبه إليـه أبـو
 . )٣(, واألشموين)٢(والسيوطي

 : القول اخلامس
ا ـا  −لقـول ذكر هـذا ا. أنه جيوز وصف املعرفة بالنكرة مطلقً غـري  −أيضً

ــره ــن ذك ــهم, ومم ــبوه إىل بعض ــاة, ونس ــن النح ــد م ــان: واح ــو حي , )٤(أب
 .)٦(, واألشموين)٥(والسيوطي

 :األدلة
 :أدلة القول األول

احتج مجهور النحاة لعدم جواز نعت النكـرة باملعرفـة أو نعـت املعرفـة  
عيينـه, بالنكرة, بأن تعريف االسم يقتيض كونه معينًا مـدلوالً عليـه بحسـب ت

والتنكري يقتيض كون ذلك املعني غـري مـدلول عليـه بحسـب تعيينـه; فيكـون 

                                                           
  ). ٢/٥٨٠(ارتشاف الرضب : ينظر) ١(

  ).٥/١٧٣(مهع اهلوامع : ينظر) ٢(

  ).٣/٦٠(, وحاشية الصبان )٢/٦٣(رشح األشموين : ينظر) ٣(

  ).٢/٥٨٠(ارتشاف الرضب : ينظر) ٤(

  ).٥/١٧٣(مهع اهلوامع : ينظر) ٥(

  ).٣/٦٠(, وحاشية الصبان )٢/٦٣(رشح األشموين : ينظر) ٦(
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ا بني النفي واإلثبات, وهو حمـال أن يقـع  اجلمع بني النكرة واملعرفة حينئذ مجعً
 .)١(فيام مها واحد يف املعنى كالنعت واملنعوت

و امتنع أن جيوز وصف النكرة باملعرفة, أ«: ويف هذا يقول ابن األنباري   
املعرفة بالنكرة; ألن كل واحد منهام ضد صاحبه; ألن النكرة شائعة, واملعرفـة 
خمصوصة, والصـفة يف املعنـى هـي املوصـوف, ويسـتحيل أن يكـون اليشـء 

ا يف حال واحدة; فكذلك هاهنا ا خمصوصً  . )٢(»الواحد شائعً
املوافقـة بـني : أي −وإنـام وجبـت املوافقـة يف ذلـك «: ويقول السيوطي

ا من التدافع بني ما مها يف املعنى  −املنعوت يف التعريف والتنكري النعت و حذرً
ـا, والنعـت واملنعـوت يف  ا, ويف التنكـري إهبامً واحد; ألن يف التعريف إيضـاحً

 .)٣(»املعنى واحد; فتدافعا
وإنام صار النعت واملنعوت كاليشء الواحد حتى وجب أن يتبـع النعـتُ 

  إلخ; ألن النعـت خيـرج بـاملنعوت مـن نوعـه . ..املنعوتَ يف تعريفه أو تنكريه
كام  −إىل نوع جديد هو أخص منه; فالنعت واملنعوت  −الذي هو منه أصالً  −

بمنزلة نـوع أخـص مـن نـوع املنعـوت وحـده; فالنعـت « −يقول ابن يعيش 
ا«, فكام أن »حيوان«, واملنعوت وحده بمنزلة »إنسان«واملنعوت بمنزلة   »إنسـانً

                                                           
ــر) ١( ــاف : ينظ ــل )٢/٤٥٥(اإلنص ــة )٥٥, ٣/٥٤(, ورشح املفص , )١/٢٦٠(, وأرسار العربي

  ).٥/١٧٣(, ومهع اهلوامع )٢/١٠٩(والترصيح 

  ).٢/٤٥٥(اإلنصاف : ينظر) ٢(

  ).٥/١٧٢(مهع اهلوامع : ينظر) ٣(
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; كذلك النعت واملنعوت أخص من املنعـوت وحـده; أال »حيوان«أخص من 
, فهو من الرجال الذين كـل واحـد مـنهم »مررت برجل«: تر أنك إذا قلت
فهو من الرجال الظرفاء, الذين كـل  »مررت برجل ظريف«: رجل, وإذا قلت

فالرجـال الظرفـاء مجلـة لرجـل ظريـف, كـام أن ! واحد منهم رجل ظريف?
ظريف جزء للرجـال الظرفـاء, وهـو أخـص مـن  الرجال مجلة لرجل, فرجل

ــلُّ رجــلٍ رجــالً  ــيس ك ــر أن كــل رجــل ظريــف رجــل, ول رجــل; أال ت
ا?  . )١(»!ظريفً

 : أدلة القول الثاين
احتج من ذهب إىل جواز نعت النكرة باملعرفة فـيام فيـه مـدح أو ذم مـن 

≅× ®: الكوفيني, بورود ذلك يف قولـه تعـاىل ÷ƒ uρ Èe≅ à6 Ïj9 ;ο t“ yϑèδ >ο t“ yϑ—9  .“Ï% ©! $# yì uΗ sd 

Zω$tΒ … çν yŠ £‰tã uρ 〈  ] صـفت النكـرة, وهـي   ]. ١,٢اهلمزة, اآليتان كـل «حيث وُ
%Ï“ ®باملعرفة وهو  »مهزة ملزة ©! $# yì uΗ sd Zω$tΒ … çν yŠ £‰tã uρ  〈 )٢(  . 

 : أدلة القول الثالث
احتج أبو احلسن األخفش ملا ذهب إليه من جواز نعـت النكـرة باملعرفـة 

*βÎ÷ ®: لنكرة بالوصف; بورود ذلك يف قـوله تعالــىإذا ختصصت ا sù u ÏY ãã #’ n? tã 

$yϑßγ ¯Ρr& !$¤) ystGó™ $# $VϑøO Î) Èβ# t yz$t↔ sù Èβ$tΒθà) tƒ $yϑßγ tΒ$s) tΒ š∅ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨, ystGó™ $# ãΝ Íκ ö n=tã 
                                                           

  ).٣/٥٥(رشح املفصل : ينظر) ١(

, ومغنـي اللبيـب )٢/٥٨٠(, وارتشـاف الرضـب )٢/٣٠٧(رشح الريض عىل الكافيـة : ينظر) ٢(
 ,)٥/١٧٢(, ومهع اهلوامع )١/٢٨٥(طر الند ورشح ق ,)٢/١١٨٤(
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Ç⎯≈ uŠ s9 ÷ρF{ ≈⎯Ç ®فإنه جعل   ]١٠٧سورة املائدة, اآلية [ 〉 #$ uŠ s9 ÷ρF{ وهي معرفـة  − 〉 #$
#Èβ ®ا لـنعتً  − t yz$t↔ sù 〈 وهي نكـرة; وسـوغ ذلـك أهنـا ختصصـت بالوصـف ,

(Èβ$tΒθà ®بجملةِ  tƒ $yϑßγ tΒ$s) tΒ 〈 ;فاقرتبت النكرة هبذا التخصـيص مـن املعرفـة ;
 .)١(فلذلك جاز نعتها بمعرفة

 :أدلة القول الرابع
احتج أبو احلسني بن الطراوة ملا ذهـب إليـه مـن جـواز وصـف املعرفـة 

بورود ذلـك يف قـول  −كون الوصف خاصا بذلك املوصوف بالنكرة, برشط 
 :النابغة الذبياين

نِي ضــئيلةٌ تْ  )٢(من الرقش يف أنياهبـا السـم نـاقعُ  أبيــت كــأين ســاورَ
ا لـ −وهي نكرة  − »ناقع«حيث جعل  وهو معرفـة; وسـوغ  »السم«وصفً

                                                           
, ورشح األشـموين )٢/٥٨٠(, وارتشاف الرضـب )٢/٣٠٧(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ١(

  ). ٣/٦٠(, وحاشية الصبان )٢/٦٣(األشموين 

, وسـمط )٤/٢٤٨(, واحليـوان )٢/٨٩(, والكتـاب )٣٣(البيت من الطويل, وهو يف ديوانـه ) ٢(
, ولسان العـرب, مـادة )٢/٥٧٠(, ومغني اللبيب )٤/٧٣(حوية , واملقاصد الن)٤٨٩(الآليل 

 ).١٢/٤٣٩) (طور(, وتاج العروس, مادة )نقع(و ) طور(
بفتح الضـاء املعجمـة, وكرسـ اهلمـزة, وفـتح  –واثبتني, والضئيلة : ساورتني, أي: قال العيني

ها, : –الالم بضـم  –والـرقش احلية الدقيقة, أتت عليها سنون كثرية; فقلَّ حلمهـا, واشـتد سـمّ
... حية فيها نقـط سـود وبـيض: »رقشاء«مجع : –الراء, وسكون القاف, ويف آخره شني معجمة

 . بالغ طري: أي –بالنون  –وناقع 
  ).٣/٦٠(رشح الشواهد للعيني, مع حاشية الصبان : ينظر
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 .)١(»السم«خاصا باملوصوف  »ناقع«ذلك كون الوصف 
 : أدلة القول اخلامس

ـا; بـورود ذلـك يف قولــه  احتج القائلون بجواز وصف املعرفة بالنكرة مطلقً
ـــاىل üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒ ® :تع Í”∴ s? É=≈ tGÅ3 ø9 $# z⎯ ÏΒ «!$# Í“ƒ Í“ yèø9 $# ÉΟŠ Î=yèø9 $# ∩⊄∪ Ì Ïù% yñ É= /Ρ¤‹9 $# È≅ Î/$s% uρ 

É>öθ−G9 $# Ï‰ƒ Ï‰x© É>$s) Ïèø9 $# “ÏŒ ÉΑ öθ©Ü9 ــات [ 〉 #$ ــافر, اآلي ــظ ] ٣−١غ ــت لف إذ نع
Ï‰ƒ ®وهو معرفة بـ  −〉 #$!» ®لة اجلال Ï‰x© É>$s) Ïèø9  . , وهو نكرة〉 #$

Ï‰ƒ ®وإنام جعلوا  Ï‰x© É>$s) Ïèø9 صـفة مشـبهة, وإضـافة  »شديد«نكرة; ألن  〉 #$
ـبهة ال تكـون إال يف تقـدير االنفصـال; بـدليل أن قولـه تعـاىل Ï‰ƒ ® :الصفة املش Ï‰x© 

É>$s) Ïèø9  . )٢(ملعنى عن ذلكشديدٌ عقابُه, ال ينفك يف ا: بمعنى 〉 #$
أنه قد نص عىل أن كل ما كانـت إضـافته لفظيـة, «: وقد نُقل عن سيبويه

وإنـام اسـتثنى الصـفة . إال الصفة املشبهة −معنوية : أي −جاز أن جتعل حمضة 
ــان  ــا الزم ــال يشــرتط يف عمله ــى احلــدوث; ف ــا ليســت بمعن املشــبهة; ألهن

; فـال تتعـرف املخصوص, فتكون عاملة ألبتة, وتكون إضـافتها لفظ يـة دائـامً
 .)٣(»باإلضافة

                                                           

, )٥/١٧٣(, ومهـع اهلوامـع )٢/١١٧٩(, ومغني اللبيـب )٢/٥٨٠(ارتشاف الرضب : ينظر) ١(
,  وحاشية الدسـوقي )٣/٦٠(, وحاشية الصبان )٦٤, ٢/٦٣(األشموين  , ورشح)٥/١٧٣(
)٢/١١٧٩.(  

, ٢/١١٧٩(, ومغني اللبيـب )١/٢٨٥(ورشح قطرالند , )٤١٣, ٣/٤١٢(الكشاف : ينظر) ٢(
  .,)٤/٢١٨(, وحاشية شيخ زاده عىل تفسري البيضاوي )١١٨٠, ٢/١١٧٩(

  ).٢/١١٨٠(, ومغني اللبيب )١/١٩٤(الكتاب : ينظر) ٣(
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ا  −كام احتجوا   : بقول الشاعر −أيضً

اديِ  ....   ....   ....   .... ي رسـولِ الـزور قـــوَّ نـِّ غَ   )١(وللمُ

ني«حيث وصف املعرفة   . )٢(»قواد«بالنكرة  »املُغَ
 : مناقشة األدلة

 : مناقشة أدلة القول األول
ة ملنـع نعـت النكـرة باملعرفـة, أو نعـت نوقش ما احتج به مجهـور النحـا

ا  ا وتعيينًــا, ويف التنكــري شــيوعً املعرفــة بــالنكرة; مــن أن يف التعريــف إيضــاحً
ا; فال يصح اجتامعهام يف النعـت واملنعـوت, ومهـا كاالسـم الواحـد   −وإهبامً

نوقش ذلك بأن البدل واملبدل منه يشء واحد, ومع ذلك جيوز ختالفهام, مع أنه 
ام اإليضاح; فإذا جاز ذلك يف البدل واملبدل منه, ينبغـي أن جيـوز قد يقصد فيه

 . مثله يف النعت واملنعوت
بالفرق بني البدل واملبدل منه, وبني النعت واملنعوت; : وأجيب عن ذلك

, بخالف البدل واملبدل منـه; فـإهنام  من جهة أن النعت واملنعوت واحد بالذات دائامً
يْهِ  يتغايران ذاتًا فيام عدا بدلَ  ل عىل أخوَ لٍّ من كل, الذي محُ  . كُ

                                                           
 : ز بيت من البسيط, وهو لألحوص األنصاري, وصدرهعج )١(

ــه ــدخان ل ــا ال ب ــذي خيُ ــني ال ــن اللع   ....   ....   ....   ....  الب
 ).٥/١٧٣(ومهع اهلوامع , )٢/٥٨٠(, وارتشاف الرضب )١١٢(ديوانه : ينظر

  ).٥/١٧٣(ومهع اهلوامع , )٢/٥٨٠(ارتشاف الرضب : ينظر) ٢(



@ @
   

كام أن البدل عىل نية تكرار العامل; فكأنه من مجلة أخر . 
وإذا ثبت الفرق بني البدل والنعت, مل يصح جتويز ختـالف النعـت واملنعـوت 

ا عىل جتويز ذلك يف البدل واملبدل منه ا, قياسً ا وتعريفً  .)١(تنكريً
 : مناقشة أدلة القول الثاين

≅× ®: ش احتجاج الكوفيني بقوله تعاىلنوق ÷ƒ uρ Èe≅ à6 Ïj9 ;ο t“ yϑèδ >ο t“ yϑ—9  .“Ï% ©! $# 

yì uΗ sd Zω$tΒ … çν yŠ £‰tã uρ 〈 −  بأن® “Ï% ©! ο; ®ليس نعتًا لــ 〉 #$ t“ yϑèδ >ο t“ yϑ—9 〈 وإنـام هـو ;
... أذم الذي, أو أعنـي الـذي: هو الذي, أو: بدل, أو نعت مقطوع, والتقدير

اوالنعت املقطوع جيوز خم ـا وتنكـريً   , وهـو مـا صـوبه )٢(الفته للمنعوت تعريفً
مشـكل «يف  )٤(, وقطع به مكـي بـن أيب طالـب القييسـ)٣(ابن هشام يف املغني
%Ï“ ®: قولــه تعــاىل«: , حيــث قــال»إعــراب القــرآن ©! $# yì uΗ sd  〈 :® “Ï% ©! يف  〉 #$

أعني : هو الذي, أو يف موضع نصب, عىل: موضع رفع; عىل إضامر مبتدأ, أي
≅Èe ®ي, أو يف موضع خفض; عىل البدل من الذ à6 Ïj9 〈«)٥( . 

                                                           
  ).٢/١٠٩(حاشية الشيخ يس : ينظر) ١(

, ومغني اللبيب )٢/٣٠٧(ورشح الريض عىل الكافية , )٢/٤٩٩(مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٢(
  ).٢/٥٨٥(, والفتوحات اإلهلية ) ٢/١١٨٦(

  ).٢/١١٨٦(مغني اللبيب : ينظر) ٣(

إعـراب : مكي بن أيب طالب محوش بن حممد بن خمتـار, أبـو حممـد القييسـ, مـن تصـانيفه: هو) ٤(
 . تويف سنة سبع وثالثني وأربعامئة. جز يف القراءات, والتبرصة يف القراءاتالقرآن, واملو

  ).٢/٢٩٨(بغية الوعاة : ينظر

  ).٢/٤٩٩(مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٥(



@ @
   

 : مناقشة أدلة القول الثالث
*βÎ÷ ® :نوقش احتجاج األخفش بقولـه تعـاىل sù u ÏY ãã #’ n? tã $yϑßγ ¯Ρr& !$¤) ystGó™ $# $VϑøO Î) 

Èβ# t yz$t↔ sù Èβ$tΒθà) tƒ $yϑßγ tΒ$s) tΒ š∅ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨, ystGó™ $# ãΝ Íκ ö n=tã Ç⎯≈ uŠ s9 ÷ρF{   بـــــــأن – 〉 #$
 ® Ç⎯≈ uŠ s9 ÷ρF{  . )١(, وإنام هي بدل, أو خرب مبتدأ حمذوف»آخران«ليست نعتًا لـ 〉 #$

واحلـق أهنـا «: يف حاشـيته عـىل مغنـي اللبيـب )٢(قال الشيخ الدسـوقي
 . )٣(»بدل

≈⎯Ç ® :قوله تعاىل«: وقال مكي بن أيب طالب القييس uŠ s9 ÷ρF{ مَن رفعه وثناه, : 〉 #$
(Èβ$tΒθà ®ن املضمر يف , أو م»آخران«جعله بدال من  tƒ 〈«)٤(. 

≈⎯Ç ®يصــح جعــل «: ويقــول الصــبان uŠ s9 ÷ρF{ , أي 〉 #$   : خــربَ حمــذوفٍ
ه »آخــران«مهـا األوليــان, أو خبــرَ   ; لـتخصيــصه بالصـفة, أو مبتـدأً خـربُ

® Èβ# t yz$t↔ sù 〈«)٥( . 

                                                           
  ).٢/٣٠٧(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ١(

: تصـانيفهمـن . حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي مـن علـامء العربيـة ومـن فقهـاء املالكيـة: هو) ٢(
تـويف . حاشيته عىل الرشح الكبري عىل خمترص خليل يف فقه املالكية, وحاشية عىل مغنـي اللبيـب

  . سنة ثالثني وألف ومائتني
 ).٩/٢٩٢(, ومعجم املؤلفني )٣٦١(شجرة النور الزكية : ينظر

  ).٢/١١٨٦(حاشية الدسوقي : ينظر) ٣(

  ).١/٢٥٢(مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٤(

  ).٣/٦٠(حاشية الصبان : رينظ) ٥(
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 : مناقشة أدلة القول الرابع
 : لنابغةنوقش ما احتج به أبو احلسني بن الطراوة من قول ا

نِي ضـــئيلةٌ تْ  من الـرقش يف أنياهبـا السـم نـاقعُ  أبيــت كـــأين ســاورَ
متعلـق  »يف أنياهبـا«; وإنام هي خرب لـه, و»السم«ليست نعتًا لـ »ناقع«بأن 

, وذكـر أنـه حيتمـل أن »املغني«, وهو الذي استصوبه ابن هشام يف )١(»ناقع«بـ
ا ثانيًا للسم ا −وقيل . )٢(يكون خربً بـدال مـن  »نـاقع«أن تكـون  جيـوز: −أيضً

 . )٣(»السم«

                                                           
, وهذا التوجيه هو الذي يدل عليه )٣/٦٠(, وحاشية الصبان )٢/١١٧٩(مغني اللبيب : ينظر) ١(

هذا باب مـا ينتصـب «: قول سيبويه, حيث أورد هذا الشاهد يف باب ما ينتصب فيه اخلرب, فقال
فيها عبد اهللا «: , وذلك قولكفيه اخلرب; ألنه خرب ملعروف يرتفع عىل االبتداء قدمته, أو ما أخرته

ارتفع باالبتداء; ألن الذي ذكرت قبله وبعده ليس به, وإنام هـو موضـع لـه,  »عبد اهللا«, فـ »قائام
حسـن  »فيهـا عبـد اهللا«: ولكنه جيري جمر االسم املبني عىل ما قبلـه; أال تـر أنـك لـو قلـت

, كام حسن واستغنى يف قولك ا مستقيامً عبـد اهللا «: , وتقـول»ذا عبد اهللاه«: السكوت وكان كالمً
ا باالبتداء »عبد اهللا«إال أن  »عبد اهللا أخوك«: , فيصري كقولك»فيها ا كان أو مؤخرً ... يرتفع مقدمً

: , ثم أردت أن خترب عن أية حـال اسـتقر, فقلـت»استقر عبد اهللا«: كقولك »فيها«: فصار قولك
فيهـا عبـد اهللا قـائم, قـال : , فقلـت»فيهـا«يت حال مستقر فيها, وإن شئت ألغ »قائامً «, فـ »قائام«

 : النابغة
ــــئيلة ــــاورتني ض ــــأين س ــــتُّ ك  مـــن الـــرقش يف أنياهبـــا الســـم نـــاقع  فبِ

 ).٨٩, ١/٨٨(الكتاب 

  ).٣/٦٠(, وحاشية الصبان )٢/١١٧٩(مغني اللبيب : ينظر) ٢(

  ).٣/٦٠(وحاشية الصبان , )٥/١٧٣(مهع اهلوامع : ينظر) ٣(
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ا  يف معنـى النكـرة;  »السم«بأن  –كام نوقش االحتجاج هبذا الشاهد أيضً
ف بــ »أل«ألن  اجلنسـية يف حكـم النكـرة;  »أل«الداخلة عليها للجنس, واملعرَّ

  وعىل هذا يكون الشـاهد مـن قبيـل وصـف النكـرة بـالنكرة, وال حجـة فيـه 
 . )١(صف املعرفة بالنكرةالبن الطراوة عىل جواز و
 : مناقشة أدلة القول اخلامس

ـا بقولـه تعـاىل   : نوقش احتجاج املجيزين لوصف املعرفـة بـالنكرة مطلقً
® üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒ Í”∴ s? É=≈ tGÅ3 ø9 $# z⎯ ÏΒ «!$# Í“ƒ Í“ yèø9 $# ÉΟŠ Î=yèø9 $# ∩⊄∪ Ì Ïù% yñ É= /Ρ¤‹9 $# È≅ Î/$s% uρ É>öθ−G9 $# 

Ï‰ƒ Ï‰x© É>$s) Ïèø9 Ï‰ƒ ®بأن قوله  – 〉 #$ Ï‰x© É>$s) Ïèø9 يمكن محله عىل أحـد ثالثـة  〉 #$
ه  : أوجُ

, وحـذفت »الشـديد العقـاب«: , أي»أل«أنه عـىل تقـدير  :الوجه األول
; للمزاوجة بني ما قبلها وما بعدها لفظًا; ويشهد لذلك أن العرب غـريوا »أل«

ا من كالمهم عن قوانينه; ألجل االزدواج  . )٢(كثريً
ــي  ــول النب ــه ق ــ«: ومن ــأجوراتارجع ــريَ م ــأزوراتٍ غ ; إذ أصــل )٣(»ن م

, »مـوزورات«: فأخرج عىل لفظ املفعول; فصار«; »الوزر«من  »وازرات«: »مأزورات«
ا; فصار   . )٤(»مأجورات«; ليزاوج »مأزورات«فقلبت الواو ألفً

                                                           
  ).٢/١١٧٩(دسوقي حاشية ال: ينظر) ١(

, وحاشــية شــيخ زاده عــىل تفســري )٢/١١٨٠(, ومغنــي اللبيــب )٣/٤١٣(الكشــاف : ينظــر) ٢(
  ). ٤/٢١٩(البيضاوي 

 ). ١٥٧٨(ما جاء يف اتباع النساء اجلنائز : , يف اجلنائز, باب)١/٥٠٣(أخرجه ابن ماجه ) ٣(

  ).٤/٢١٩(حاشية شيخ زاده عىل تفسري البيضاوي : ينظر) ٤(
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ا  −ومنه  ß‰ôϑysø9 ®قراءة من قرأ  −أيضً بضـم الـدال والـالم تـارة,  〉 !¬ #$
١(وبكرسمها أخر(. 

ــ ــربومن ــول الع ــهِ «: ه ق يْ لَ نَادِ ــن عُ يْهِ م لَ ادِ ــحَ ــا يعــرف سُ ; إذ أصــل »م
ـحادِله«: »سحادليه« نـادالن مهـا  »سُ ر, والعُ ـحادل هـو الـذكَ ا; ألن السُّ مفـردً

نادلني  .  اخلصيان, فثنى السحادل; ليزاوج العُ
Ï‰ƒ ®أن يكون  :الوجه الثاين Ï‰x© É>$s) Ïèø9 , »اهللا«بدال من لفـظ اجلاللـة  〉 #$

 . )٢(النكرة من املعرفة جائزوبدل 
Ï‰ƒ ®ويف توجيـــه كــون  Ï‰x© É>$s) Ïèø9 , يقــول الزخمرشــي 〉 #$   وأمــا «: بــدالً

® Ï‰ƒ Ï‰x© É>$s) Ïèø9 , ال ينفـك مـن »شديد عقابه«فأمره مشكل; ألنه يف تقدير  〉 #$
 . هذا التقدير

, ويف كونه بدال وحده بني الصفات نبوٌّ ظاهر , )٣(وقد جعله الزجاج بدالً
ملا صودفت بني هؤالء املعارف هـذه النكـرة الواحـدة, فقـد : وجه أن يقالوال

                                                           
اق) ١( . احلسن البرصي, وزيد بن عيل: إبراهيم بن أيب عبلة, وقرأ بكرسمها: رأ بضم الدال والالم معً

وإحتـاف فضـالء البرشـ , )١/١٢٠(, واإلعـراب للنحـاس )١/٣(اإلمـالء للعكـربي : ينظر
)١٢٢(, . 

, وحاشـية شـيخ زاده عـىل )٢/١١٨٠(, وحاشية الدسوقي )٤١٣, ٣/٤١٢(الكشاف : ينظر) ٢(
  ).٤/٢١٩(ضاوي تفسري البي

وليس يف كونه بـدال نبـو : , فقال)٤٤٨, ٧/٤٤٧(اعرتض أبو حيان عىل ذلك يف البحر املحيط ) ٣(
  . ظاهر كام قال الزخمرشي; ألن اجلري عىل القواعد التي استقرت وصحت هو األصل
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 )٢(غري أوصاف, ومثل ذلك قصيدة جـاءت تفاعيلهـا )١(آذنت بأن كلها أبدال
; فهي حمكوم عليها بأهنا من بحر الرجز, فـإن وقـع فيهـا »مستفعلن«كلها عىل 

 .)٣(»كانت من الكامل »متفاعلن«جزء واحد عىل 
Ï‰ƒ ®أن تكون  :الوجه الثالث Ï‰x© 〈  د«بمعنى : بمعنـى »أذيـن«;»مشدِّ

عن باب الصفة املشـبهة إىل بـاب اســم  »شديد«, وهبذا التأويل خترج »مؤذِّن«
Ï‰ƒ ®الفاعل; فتصري اإلضافة حمضة, ويكون النعت بـ  Ï‰x© É>$s) Ïèø9 من قبيل  〉 #$

 .)٤(نعت املعرفة باملعرفة
Ï‰ƒ ® وأمـا«: بقـاء العكبــري بقـولــهوإىل الوجهني األخريين يشري أبو ال Ï‰x© 

É>$s) Ïèø9  .شديدٌ عقابُه; فيكون بدالً : فنكرة; ألن التقدير 〉 #$

                                                           

ا ملـ«: إن قولـه: , فقـال)٤٤٨, ٧/٤٤٧(اعرتض أبو حيان عىل هذا الرتكيب يف البحـر املحـيط ) ١(
, ولـيس يف »ملـا«جـواب  »فقـد آذنـت«تركيب غري عريب; ألنـه جعـل  »كلها أبدال... صودفت
 . »ملا قام زيد, فقد قام عمرو«: كالمهم

ا بتكرير البدل, وقد تعقبه أبـو »كلها أبدال«كام أن يف قول الزخمرشي  أمـا «: حيـان قـائال ترصحيً
أما بدل كل من كـل, وبـدل اشـتامل, فـال بدل البداء عند من أثبته, فقد تكررت فيه األبدال, و

نص عن أحد مـن النحـويني أعرفـه يف جـواز التكـرار فيهـا, أو منعـه, إال أن يف كـالم بعـض 
  . »أصحابنا ما يدل عىل أن البدل ال يكرر

مجـع ) تفاعيـل(عـىل هـذه الصـيغة بـأن ) ٤٤٨, ٧/٤٤٧(اعرتض أبو حيان يف البحر املحـيط ) ٢(
ا يف أجـزاء )تفعيل( , أو)تفعول(, أو )تفعال( , ولـيس يشء مـن هـذه األوزان الثالثـة معـدودً

  ).مستفعلن(جاءت أوزاهنا كلها عىل : العروض, ومن ثم رأ أبو حيان أن الصواب أن يقال

  ).٤١٣, ٣/٤١٢(الكشاف : ينظر) ٣(

 , وحاشية شيخ زاده عـىل)٢/١١٨٠(, ومغني اللبيب )١١١٥(التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٤(
  ).٤/٢١٩(تفسري البيضاوي 
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Ï‰ƒ ®وجيوز أن يكون  Ï‰x© 〈  د«بمعنى بمعنـى  »أذيـن«; كـام جـاء »مشـدِّ
ا»مؤذن« ا أيضً ف, فتكون وصفً  . )١(»; فتكون اإلضافة حمضة, فتعرّ

 : عركام نوقش ما احتجوا به من قول الشا

ي رسـولِ الـزور ....   ....   ....  ....  ....   نـِّ غَ قـوادِ  وللمُ
 . )٢(, وليست نعتا له»املغني«بدل من  »قواد«بأن  

 : الرتجيح
بعد عرض هذه األقوال اخلمسة وأدلتها ومناقشاهتا; يـرتجح يف رأي الباحـث 

نحاة وتابعهم الشيخ خالد والشنواين, وهو أنه القول األول, الذي ذهب إليه مجهور ال
ال جيوز نعت النكرة باملعرفة, وال نعت املعرفة بالنكرة; وذلك لقوة ما متسكوا به مـن 
الدليل, وبطالن ما وجه إليه من املناقشة باجلواب القاطع, يف حني إن مـا متسـك بـه 

وه عليه; والدليل إذا أصحاب األقوال األخر مجيعها قد أمكن تأويله عىل غري ما محل
 . تطرق إليه االحتامل مل يصح به االستدالل

كام أن جري اللسان يف النعت واملنعوت عىل عمل واحد من تعريف أو تنكـري 
 .)٤(»املصباح املنري«يف  )٣(أخف من االختالف; عىل ما رصح به الفيومي

                                                           
  ).١١١٥(التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ١(
  ).٥/١٧٣(مهع اهلوامع : ينظر) ٢(
الفيومي بن احلموي, نشأ بالفيوم, وتتلمذ عىل أيب حيان, وكان فاضال عارفـا  أمحد بن حممد: هو )٣(

 . تويف سنة سبعني وسبعامئة. باللغة والفقه
 ).١/٣٨٩(, بغية الوعاة )١/٣٧٢(الدرر الكامنة : ينظر

  ).١/١٥٠(املصباح املنري : ينظر) ٤(
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  إفراد النعت السببي وتكسيـره

وهـو مـا نـص : مجع التكسري اجلمع واألحسن يف: قوله«: يقول الشنواين
أي [, وجـر عليـه )١(عليه سيبويه يف بعض نسخ الكتاب, وهو مذهب املربد

, وإنام كان األحسـن فيـه اجلمـع; ألن اسـم الفاعـل )٢(يف التسهيل] ابن مالك
ع تكسري خرج لفظًا عن موازنة الفعـل ومناسـبته; ألن  ع مجَ املشابه للفعل إذا مجُ

ا−لزم فيه الفعل ال يكرس ومل ي قعـود «: , نحـو])٣(شـبه اجـتامع فعلـني[ −أيضً
 .كام يف قاعدون »غلامنه

 .)٤(اإلفراد أحسن, ونُسب إىل اجلمهور: وقيل
ا: وفصل بعضهم, فقال , واإلفـراد أوىل إن تبـع )٥(اجلمع أوىل إن تبع مجعً

ا أو مثنى  .)٧(»)٦(مفردً
 : قسم النحاة النعت قسمني

: , نحـو)٨(»مـا رفـع ضـمري املوصـوف: ووه«النعت احلقيقي,  :أحدمها
                                                           

 ).٦٢, ٤/٦١(املقتضب : ينظر) ١(

 ).١٤٠(التسهيل البن مالك : ينظر) ٢(
 . واهللا أعلم) شبهة اجتامع فاعلني(  :األقرب أن تكون العبارة ) ٣(
 ).٣/٢٥٠(االرتشاف : ينظر) ٤(

 ).٣/٢٥٠(واالرتشاف , )٢/٢٢٠(املساعد عىل تسهيل الفوائد : ينظر) ٥(

 ).٨٨, ٣/٨٧(اهلمع : ينظر) ٦(

  ).ب٦٠أ, ٦٠(الدرر البهية ) ٧(

  ).٥٣٦(رشح املكودي : ينظر) ٨(
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قــد عمــل الرفــعَ يف ضــمريٍ يعــود عــىل  »حســن«; فــإن »زيــد رجــلٌ حســنٌ «
 . »رجل«, وهو »املوصوف«

ــانيهام ــببي,  :ث ــت الس ــو«النع ــمري : وه ــا بض ا متلبسً ــاهرً ــع ظ ــا رف م
ا هو  »قائم«; فإن »هذا رجلٌ قائمٌ أبوه«: , نحو)١(»املوصوف , »أبوه«قد رفع اسامً ظاهرً

 . »رجل«يعود عىل املوصوف  »اهلاء«قد اشتمل هذا االسم عىل ضمريٍ و
 :وحاصل ما ذكره النحاة يف هذين القسمني
ـا, ونصـبًا, وجـرا; ويف : أن النعت احلقيقي يطابق منعوته يف إعرابـه رفعً

ا وتأنيثًـا; ويف عـدده: نوعه ـا; ويف تعيينـه: تذكريً ا وتثنيـة ومجعً ـا : إفـرادً تعريفً
ا, ف , ورجلـني عـاقلني, «: يقـالوتنكريً , وامـرأةٍ عاقلـةٍ مـررت برجـلٍ عاقـلٍ

 . )٢(وهلم جرا »...وامرأتني عاقلتني, ورجالٍ عقالءَ 
ا ونصبًا وجرا; كام : وأما النعت السببي, فإنه يطابق منعوته يف إعرابه رفعً

ا, أما يف النوع ا وتنكريً ا وتأنيثًا, ويف العدد: يطابقه تعريفً ا, : تذكريً وتثنيـة, إفرادً
ا  فإنه يكون بحسب االسم الظاهر الـذي بعـده, وهـو يف هـذا جيـري  –ومجعً

                                                           
  . السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ١(

ــر) ٢( ــهيل )٥٥, ٣/٥٤(رشح املفصــل : ينظ ــل )٣٠٨, ٣/٣٠٧(, ورشح التس ــن عقي ,ورشح اب
ــىل الك)١٩٤ −٢/١٩٢( ــريض ع ــة , , ورشح ال ــاف الرضــب , )٣٠٨ −٢/٣٠٢(افي وارتش
, ورشح الترصــيح ) ٥/١٧٢(,  ومهــع اهلوامــع )٥٣٦(, ورشح املكــودي )٥٨١ −٢/٥٧٩(
ـــموين )١١٠, ٢/١٠٩( ـــبان )٦٥ −٢/٦٣(, ورشح األش ـــية الص , )٦٢ −٣/٥٩(, وحاش

  ).٢/٥٢(وحاشية اخلرضي 
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ا, فيقـال : جمر الفعل; فيؤنَّث إن أسـند إىل مؤنـث وإن كـان املنعـوت مـذكرً
ه« كر وإن كان املنعوت مؤنثًـا, »مررت برجلٍ حسنةٍ أُمُّ ذَ ر إن أسند إىل مُ كَّ ذَ , ويُ

 . »مررت بامرأةٍ حسنٍ أبوها«: نحو
أسند النعت السببي إىل مفرد أو مثنى أو جممـوع, فإنـه يبقـى مفـردا  وإن

ـا,  ا أم مثنـى أم مجعً وال يثنى, وال جيمع مجع سالمة, سواء أكان املنعوت مفـردً
مررت برجلٍ حسنٍ أبوه, وبرجلنيٍ حسـنٍ أبوامهـا, وبرجـالٍ حسـنٍ «: فيقال
ـ«: , وال يقال»آباؤهم سَّ , إال »ان آبـاؤهممررت برجلني حسنني أبوامها, أو حُ

فها مجهـور النحـاة, وال »أكلوين الرباغيثُ «: عىل لغة من قال , وهي لغـة ضـعَّ
 . )١(خالف يف يشء من ذلك بني النحاة

ا يف أنه إذا أسندت الصفة إىل مجعٍ  أنـه جيـوز : كام أنه ال خالف بينهم أيضً
ا غل«: , فيقـال)٢(إفرادها, وجيوز مجعها مجع تكسري , »امنـهرأيـت رجـالً قاعـدً

ا غلامنه«و عـىل النحـو  )٣(, وإنام اختلفوا يف أي هـذين الـوجهني أرجـح»قعودً
                                                           

عــىل الكافيــة , ورشح الــريض )١٦٢ −٤/١٥٤(, واملقتضــب )٤٣ −٢/٤١(الكتــاب : ينظــر) ١(
ــب )٣٠٩, ٢/٣٠٨( ــاف الرض ــل , )٣/٢٤٩(, وارتش ــن عقي , )١٩٤, ٢/١٩٣(ورشح اب

, )٥٣٧(ورشح املكـــودي , )٢/١٣٤٢(, ومغنـــي اللبيـــب )٣/٣٠٣(وأوضـــح املســـالك 
  ). ٢/١٠٠(, ومهع اهلوامع )١١٠, ٢/١٠٩(والترصيح 

ح األشـموين ورش, )٣/٣٠٣(, وأوضـح املسـالك )٢/٣٠٨(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ٢(
  ). ٣/٦٢(, وحاشية الصبان )٢/٦٦(

, ورشح )٢/١٣٤٢(, ومغنـي اللبيـب )٢/٢٥٠(, وارتشاف الرضب )٢/٤٣(الكتاب : ينظر) ٣(
 ومهع اهلوامع )٢/١١٠(ورشح الترصيح , )٥٥٨(, ورشح شذور الذهب )٢٨٨(قطر الند ,

  . ,)٢/٥٢(, وحاشية اخلرضي )٣/٦٢(, وحاشية الصبان )٢/١٠٠(
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 :اآليت
 : أقوال النحاة يف املسألة

اختلف النحاة فيام إذا أسند النعت السببي إىل مجع, فهل يكـون الـراجح 
 : )١(إفراد النعت, أو مجعه مجع تكسري? عىل ثالثة أقوال

أوىل من تكسريه, سـواء أكـان املنعـوت  أن إفراد النعت :القول األول −
ـا, فيكـون األحسـن أن يقـال مـررت برجـل قاعـدٍ «: مفردا, أم مثنى, أم مجعً
م ام, ورجالٍ قاعدٍ غلامهنُ وقد نسب أبو حيـان . )٢(»غلامنُه, ورجلني قاعدٍ غلامهنُ

ــو عــيل  ــاره األســتاذ أب ــر أن ممــن اخت ــول إىل مجهــور النحــاة, وذك هــذا الق
لُوبِني ياألُبَّ وأبو احلسن  ,)٣(الشَّ  . )٥(شيخ أيب حيان, )٤(ذِ

اح األلفية, فنصـوا عليـه, ومل يعرجـوا  وعىل هذا القول اقترص بعض رشُ

                                                           
  ). ٣/٦٢(, وحاشية الصبان )٢/١١٠(, رشح الترصيح )٣/٢٥٠(ارتشاف الرضب : نظري) ١(

  . املراجع السابقة: ينظر) ٢(

عمر بن حممد بن عمر, األستاذ أبو عيل اإلشـبييل األزدي املعـروف بالشـلوبني, كـان إمـام : هو) ٣(
تاب سيبويه, ورشحان تعليق عىل ك: عرصه يف العربية, ذا معرفة بنقد الشعر وغريه, من تصانيفه

 .عىل اجلزولية, والتوطئة يف النحو, تويف سنة مخس وأربعني وستامئة
 ).٢٢٥, ٢/٢٢٤(بغية الوعاة : ينظر

كان أحفـظ مـن رأينـاه بعلـم : قال أبو حيان . عيل بن حممد بن اخلشني األبذي, أبو احلسن: هو) ٤(
 . وستامئةالعربية, وكان يقرئ كتاب سيبويه فام دونه, مات سنة ثامنني

 ).٢/١٩٩(بغية الوعاة : ينظر

  ).٣/٦٢(حاشية الصبان  ).٢/١١٠(ورشح الترصيح , )٣/٢٥٠(ارتشاف الرضب : ينظر) ٥(
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 . )٢(»واملكودي  )١(»ابن عقيل: عىل القولني اآلخرين, ومن هؤالء
ا, أم  :القول الثاين أن التكسري أوىل من اإلفراد, سواء أكان املنعوت مفـردً

ا,  مررت برجل قعودٍ غلامنُه, ورجلني قعـودٍ «: فاألحسن أن يقالمثنى, أم مجعً
م مررت برجل قاعد غلامنـه, «: , فهو أفضل من»غلامهنام, ورجال قعودٍ غلامهنُ

 . )٣(»ورجلني قاعد غلامهنام, ورجال قاعدٍ غلامهنم
وهـو  –كام هو واضـح مـن كالمـه  –وقد ذهب إىل هذا القول الشنواين 

سيبويه والذي نـص عـىل  : من أعالم النحاة, منهميتفق يف ذلك مع عدد كبري
مـع بغـري الـواو والنـون, نحـو«: ترجيح التكسري, فقال : واعلم أن ما كان جيُ

ان«, و»حسن« سّ ـان قومـه«: , فإن األجود فيه أن تقول»حُ سّ , »مررت برجل حُ
, فإن األجود فيـه أن »منطلقني«, و»منطلق«وما كان جيمع بالواو والنون, نحو 

كام ذهـب . )٤(»مررت برجل منطلق قومه«: بمنزلة الفعل املتقدم, فتقولجيعل 
عـىل  −أيضـاً  –وابـن مالـك الـذي نـص , )٥(إىل هذا القول أبوالعباس املـربد

                                                           

  ).٢/٥٢(, وحاشية اخلرضي )٢/١٩٤(رشح ابن عقيل : ينظر) ١(

  ). ٥٣٨(رشح املكودي : ينظر) ٢(

, ومغنـي )٣/٢٥٠(الرضب , وارتشاف )٣٠٧/ ٣(, ورشح التسهيل )٢/٤٣(الكتاب : ينظر) ٣(
وحاشـية ) ٢/١٣٤٢(, وحاشية الدسـوقي )٣/٣٠٣(, وأوضح املسالك )٢/١٣٤٢(اللبيب 

  ).٢/٥٢(اخلرضي 

  ).٢/٤٣(الكتاب : ينظر) ٤(

ـا  –, وممن قال هبذا القول من أعالم النحاة )٢/٥٢(حاشية اخلرضي : ينظر) ٥( أبـو موسـى  –أيضً
, نـص عـىل هـذا أبـو حيـان يف ارتشـاف الرضـب اجلزويل, وابن بطال صاحب كتاب التمهيد

 ).٣/٦٢(, وحاشية الصبان )٢/١١٠(, ورشح الترصيح )٣/٢٥٠(
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  واألحسن فـيام فاعلهـا «: ترجيح تكسري النعت السببي املسند إىل اجلمع فقال 
ت برجـالٍ مـرر«: أن جتمع مجع تكسـري; كقولـك: مجعٌ  –فاعل الصفة : أي –

ــانٍ غلامهنــم سَّ ــان, )١(»حُ , )٣(وابــن هشــام, )٢(وممــن ذهــب إىل ذلــك أبوحي
 . )٥)(٤(واخلرضي
فيكون إفراد النعت السببي املسـند إىل مجـع, : التفصيل :القول الثالث −

ا, أو مثنى, نحو ىل من تكسريه إذا كان املنعوت مفردً مررت برجـل قاعـد «: أَوْ
قعـود غلامنـه, وقعـود «: , فهـذا أحسـن مـن»غلامنه, وبرجلني قاعد غلامهنـام

ا, فإن تكسري النعـت يف هـذه احلالـة يكـون . »غلامهنام أما إذا كان املنعوت مجعً
, أحسن من »مررت برجال قعود غلامهنم«: أوىل من إفراده, فيكون قول القائل

وذهب إىل هذا القول بعـض النحـاة; . )٦(»مررت برجال قاعد غلامهنم«: قوله
 . دون حتديد )٧(أبو حيان يف االرتشاف نص عىل ذلك

                                                           

  ).٣/١٠٠(رشح التسهيل : ينظر) ١(

  ).٢/٢٤٩(ارتشاف الرضب : ينظر) ٢(

  ).٢/١٣٤٢(مغني اللبيب : ينظر) ٣(

حاشية عىل : تصانيفهمن . حممد بن مصطفى بن حسن اخلرضي, فقيه شافعي, عامل بالعربية: هو) ٤(
رشح ابن عقيل, ورشح اللمعة يف حل الكواكب السيارة السبعة, تويف سنة سبع وثامنني ومائتني 

 .وألف هـ
 ).٨٨٦(, ومعجم املطبوعات )٣/٨٩(الفهارس التيمورية : ينظر

 ).٢/٥٢(, وحاشية اخلرضي )٢/١٩٣(رشح ابن عقيل : ينظر) ٥(

, )٢/١١٠(, ورشح الترصـيح )٢/١٠٠(ع اهلوامـع ومهـ, )٣/٢٥٠(ارتشاف الرضب : ينظر) ٦(
  ). ٣/٦٢(وحاشية الصبان 

  ).٣/٢٥٠(ارتشاف الرضب : ينظر) ٧(
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 :األدلــة
 : أدلة القول األول

مـررت «: احتج من رجحوا إفراد النعت عىل تكسـريه, وجعلـوا قـوهلم
بـأن النعـت  –ونحـوه  »قعود غلامنه«: ونحوه, أحسن من »برجل قاعد غلامنه

ينبغـي السببي ينزل منزلة الفعل إذا رفع الظاهر, والفعل ال يثنى وال جيمـع; ف
مررت برجل قاعـد غلامنـه, وبـرجلني قاعـد «: أن تكون الصفة مفردة, فيقال
دَ غلامنُه, وبرجلني قعد «: ; كام يقال»غلامهنام, وبرجال قاعد غلامهنم مررت برجل قَعَ
 .  )١(سواء بسواء »غلامهنام, وبرجال قعد غلامهنم

 : أدلة القول الثاين
ىل مـن إفـراده استدل من ذهبوا إىل أن تكسري النعت امل  −سند إىل مجع, أَوْ

, فإنه خيرج لفظًـا  رسِّ بمثل ما أورده الشنواين, من أن االسم املشابه للفعل إذا كُ
; ومن ثم فإنه ال يرتتـب عـىل  عن موازنة الفعل ومناسبته; ألن الفعل ال يكرسَّ

مـررت برجـل «: ما يرتتب عىل قوله »مررت برجل قعودٍ غلامنه«: قول القائل
من شبهة اجتامع الفاعلني, التي من أجلها ضعف مجع الصـفة  »نَ غلامنهقاعدِ ِي

; الجتامع فـاعلني »أكلوين الرباغيث«: مجعَ مذكر ساملًا, وضعفت لغة من قالوا
وإذا انتفت هذه الشبهة, وكان مجع التكسري غـري جـارٍ . يف مثل هذه الرتاكيب ظاهرا

 .)٢(رجحجمر الفعل, فإنه ينبغي أن يكون التكسري هو األ
                                                           

ورشح ابن عقيـل , )٣٠٩, ٢/٣٠٨(, ورشح الريض عىل الكافية )٣/٥٥(رشح املفصل : ينظر) ١(
)٢/١٩٣.(  

ف الرضــب , وارتشــا)٢/٣٠٩(, ورشح الــريض عـىل الكافيــة )٤٣, ٢/٤٢(الكتــاب : ينظـر) ٢(
  ).٢/٥٢(, وحاشية اخلرضي )٣/٦٢(وحاشية الصبان , )٢٥٠, ٣/٢٤٩(
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ان قومه, وليس جيـري : تقول«: ويف هذا يقول سيبويه سَّ مررت برجل حُ
هذا جمر الفعل, إنام جيري جمر الفعـل مـا دخلـه األلـف والنـون, والـواو 

, فالتثنيـة مل »حسن وحسنان«: والنون يف التثنية واجلمع, ومل يغريه, نحو قولك
غري الواحد, فصار هذا بمنزلة , فالواو والنون مل ت»حسنون«: تغري بناءه, وتقول

 . »فعل«; ألن األلف والواو مل تغري »قالوا«, و»قاال«
ان«وأما  سَّ فـأجري جمـر ... فإنه اسم كرس عليـه الواحـد »عُّ َور«, و»حُ

أنه ليس يشء من الفعـل : الواحد; ومما يدلك عىل أن هذا اجلميع ليس كالفعل
ذا كـان للواحـد; فمـن ثـم صـار إذا كان للجميع جييء مبنيا عىل غـري بنائـه إ

 . )١(»وما أشبهه بمنزلة االسم الواحد »حسان«
 : أدلة القول الثالث

يدل ملا ذهب إليه أصحاب القول الثالث, من ترجيح اإلفراد عىل تكسري 
ا أو مثنى  مـا احـتج بـه  –الصفة املسندة إىل اجلمع; يف حال كون املنعوت مفردً

اأصحاب القول األول من ترجيح اإلف  . راد مطلقً
كام أنه يدل ملا ذهبوا إليه من ترجيح التكسري عىل اإلفـراد يف حـال كـون 

ا  ما احتج به أصحاب القول الثاين مـن تـرجيح التكسـري عـىل  –املنعوت مجعً
 . اإلفراد مطلقا

ا أو مثنى, وما  وأما ما ذهبوا إليه من التفريق بني ما كان فيه املنعوت مفردً

                                                           
  ).٤٣, ٢/٤٢(الكتاب : ينظر) ١(
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ا; فإن وجهه هو املشاكلة; فإن إفراد النعت يف حـال كـون كان فيه املنعوت مجعً 
ـا  املنعوت مفردا أو مثنى أشبهُ وأنسب من مجعه, ومجعه حال كون املنعوت مجعً

 . )١(أشبه وأنسب من إفراده
 : الرتجيح

: والذي يرتجح يف رأي الباحث بعد النظر يف هذه األقوال الثالثة وأدلتها
حيان إىل مجهور النحاة, فيكون إفـراد النعـت  هو القول األول, الذي نسبه أبو

ىل من تكسريه, وهو خالف ما ذهب إليـه الشـنواين;  السببي املسند إىل مجع, أَوْ
, فيكون يف ترجيحه طردٌ للبـاب عـىل وتـرية )٢(وذلك ألن اإلفراد هو األقيس

ـا  واحدة, فيجري مجع التكسري جمر مجع املذكر السـامل يف التضـعيف; خروجً
ــا عــىل املتعلمــني مــن التف ا مــا تكــون عبئً ريعــات واالســتثناءات التــي كثــريً

والدارسني; وبسببها تتعاىل الصيحات والشكو من صعوبة النحو, وال شك 
ـا عـىل الدارسـني, وتسـهيال للـدرس  أن يف العمل عىل اطـراد القواعـد ختفيفً

 .النحوي

                                                           
  ).٣/٦٢(حاشية الصبان : ينظر) ١(

  ).٢/١١٠(مهع اهلوامع : ينظر) ٢(
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  التوكيد والتأكيد
ـا  −يقـال فيـه : التوكيـد: قولـه«: قال الشنواينّ  التأكيـد بـاهلمزة : −أيضً

ا عىل القياس يف نحو  : ; قال تعاىل)١(, واألول أفصح»فأس ورأس«وبإبداهلا ألفً
® Ÿω uρ (#θ àÒ à)Ζ s? z⎯≈ yϑ ÷ƒ F{ $# y‰ ÷è t/ $ yδ Ï‰‹ Å2 öθ s? 〈 ]٩١:النحل.[ 

 .مصدر سمي به التابع; ألنه يفيد )٢(والتوكيد
ا: )٣(ويقال ا, أو وكَّد توكيدً  .)٤(»أكَّد تأكيدً

التابع الـذي : توكيد أو التأكيد مصطلح نحوي ألحد التوابع, ويعنى بهال
 :, وهو قسامن)٥(يقصد به كون املتبوع عىل ظاهره

 . ويكون بإعادة اللفظ األول, أو مرادفه :لفظي
ويكون بألفاظ حمصـورة, فمـن ثـم ال حيتـاج إىل حـد, وهـذه  :ومعنوي
أكتـع, وأبتـع, : ا, وهـيالنفس, والعني, وكل, وأمجـع وتوابعهـ: األلفاظ هي

 . وأبصع
 )٦(ومنهم الزجاج, وتبعه الزخمرشي والقييسـ −وقد ذهب بعض العلامء 

                                                           

 ).٣/٧٣(, ويف الصبان )أكد, وكد(القاموس واللسان : ينظر) ١(

 ).٢/٣٨٤(املساعد  ,)٣/٥٧٦(رشح التسهيل للمرادي : ينظر) ٢(

 ).٣/٧٣(, والصبان )٣/٥٧٦(, ورشح التسهيل للمرادي )أكد(اللسان : ينظر) ٣(

  ).ب٦٨(الدرر البهية ) ٤(

  ).٥/١٩٧(مهع اهلوامع ) ٥(
, لســان )٢/٥٨٨(, والكشــاف )١/٤٢٤(, ومشــكل إعــراب القــرآن )٤/٤٨٤(زاد املســري ) ٦(

 ).أكد(العرب 
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ا عـىل »التأكيد«أصل للفظ  »التوكيد«إىل أن لفظ  , واأللف بدل من الواو, قياسً
ا ومسهالً من األلفاظ, نحو قول أهل احلجاز يف فـاس : فأس ورأس: ما يأيت مهموزً

ومل تكن قريش هتمـز يف : )١(من أهنم ال ينربون, قال ابن األثريوراس, وما نقل عنهم 
كالمها, وملا حج املهدي قدم الكسائي يصيل باملدينة, فهمز, فأنكر عليه أهل املدينـة, 

 .)٢(!بالقرآن إنه ينرب يف مسجد رسول اهللا : وقالوا
: لغتان جيـدتان, واألصـل: وكَّدت األمر وأكَّدت: يقال: يقول الزجاج

 »التوكيـد«وأيدوا ما ذهبوا إليه بـأن زعمـوا أن . )٤(, واهلمزة بدل منها)٣(والوا
 . أكثر استعامالً 

أصـل برأسـه, وأهنـام  »التأكيـد«و »التوكيـد«إال أن الصحيح أن كال مـن 
يف  )٥(لغتان, وقد نص عىل ذلك كبار علامء اللغة, فقـد ذكرمهـا ابـن السـكيت

                                                           

د بن عبد الكريم الشيباين, العالمة جمد الدين, أبو السـعادات, ابـن املبارك بن حممد بن حمم: هو )١(
ا, األثري اجلزري ا, أديبًا, نحويا, ورعً ا, حمدثً , »النهاية يف غريب احلديث«: من تصانيفه. كان فقيهً

: اإلنصاف يف اجلمـع بـني الكشـف والكشـاف«, و»رشح مسند الشافعي«, و»جامع األصول«و
 .هـ , تويف يف آخر يوم من سنة ست وستامئة»يتفسري الثعلبي والزخمرش

 ). ٨/٣٦٦(, طبقات الشافعية الكرب, البن السبكي )٢/٦٠(طبقات ابن قايض شهبة : ينظر

  ).٥/٦(النهاية يف غريب احلديث واألثر ) ٢(

  ).١٢/١٤٨(اللباب ) ٣(

  ).٤/٤٨٤(زاد املسري ) ٤(

أصله من خورستان  ,اللغة واألدب إمام يف :يعقوب بن إسحاق, أبو يوسف, ابن السكيت: هو )٥(
مـن . فعهـد إليـه بتأديـب أوالده اتصـل باملتوكـل العبـايس. »بني البرصـة وفـارس«خورستان 
ِّ قـال املُـ ,إصـالح املنطـق: مصنفاته ـا أحسـن منـه: دربَ واأللفـاظ  ,مـا رأيـت للبغـداديني كتابً

 .)٢٤٤(سنة  تويف .واألضداد, والقلب واإلبدال, ورسقات الشعراء
 ). ٢/٥٣٦(هدية العارفني , )٢/٣٠٩(وفيات األعيان : ينظر
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 . )١(رباب مما يقال باهلمز مرة, وبالواو أخ
 . )٣(, وكذا قال ابن منظور)٢(التأكيد لغة يف التوكيد: وقال اجلوهري

د, والتأكيد مصدر : وقال السيوطي يف اهلمع عن التوكيد وهو مصدر وكَّ
د إىل أهل احلجاز, والتأكيـد إىل بنـي  )٥(, ونسب التوكيد يف املزهر)٤(لغتان: أكّ
 . متيم

هبهم مردود يف اللغة; فرغم أن قلـة كام أن ما أيد به القائلون باإلبدال مذ
امً يف بيان األصل والفـرع مـن الكلـامت, إال أنـه ال  االستعامل وكثرته يعد حكَ
ينطبق عىل ما نحن فيه; إذ إن االستعاملني يف املادتني متسـاويان; فلـيس ادعـاء 

 .)٦(كون أحدمها أصالً أوىل من اآلخر
واحد, وهو التشـديد  »تأكيدال«و »التوكيد«ومل خيتلف العلامء يف أن معنى 

                                                           
  ).١٥٩(إصالح املنطق ) ١(

  ).٨) (أكد(, وخمتار الصحاح )أكد(الصحاح ) ٢(

 ).أكد(لسان العرب ) ٣(
خدم يف . حممد بن مكرم بن عيل, أبو الفضل األنصاري, اإلمام اللغوي احلجة: وابن منظور هو

). هــ٦٣٠(لقضاء يف طرابلس, وعاد إىل مرص فتويف هبـا سـنة ديوان اإلنشاء بالقاهرة, ثم ويل ا
 ).هـ٧١١(, تويف سنة )خمترص تاريخ دمشق البن عساكر(, و)لسان العرب: (من تصانيفه

  ).٣٢٩/ ٧(, واألعالم )٤٩٦/ ٤(, وفوات الوفيات )٢٦/ ٦(شذرات الذهب : ينظر  
  ).٥/١٩٧(مهع اهلوامع ) ٤(

  ).٢/٢٤٠(املزهر ) ٥(

  ).١٢/١٤٨(اب, البن عادل اللب) ٦(
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 : , ولكنهم اختلفوا يف األفصح استعامالً )١(والتوثيق
مع العقد  »التأكيد«إىل أن لفظ  )٢(فذهب األزهري وابن منظور والزبيدي

د: أجود, يقال د, وإذا حلفت فوكِّ  .)٣(إذا عقدت فأكِّ
والفريوزابادي, والشنواين إىل أن  − )٤(وتبعه الرازي −وذهب اجلوهري 

 . أفصح »التوكيد«لفظ أن 
وهذا املذهب األخري هو ما ير الباحث أنه األقـو; ملـا يؤيَّـد بـه مـن 

ـــاىل ـــال تع ـــز, ق ـــاب العزي Ÿωuρ (#θ ®: وروده يف الكت àÒ à)Ζ s? z⎯≈ yϑ ÷ƒF{ $# y‰÷èt/ 

$ yδÏ‰‹ Å2 öθ s? 〈 ]غـري فصـيح,  »التأكيـد«, وهذا ال يعني أن لفـظ ]٩١: النحل
 .أفصح »التوكيد«ولكن 

                                                           
 ).وكد(الصحاح ) ١(

حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني الزبيدي, أبو الفـيض امللقـب بمرتىضـ, مـن علـامء : هو) ٢(
اللغة واحلديث, والرجال واألنساب, ومن كبار املصنفني, أقـام بمرصـ, وأشـتهر فضـله, مـن 

تـويف بالطـاعون . »وتاج العروس«, »الدين إحتاف السادة املتقني يف رشح إحياء علوم«: تصانيفه
 . يف مرص سنة مخس ومائتني وألف

 ).٢/٩٤(, وخطط عيل مبارك )١/٣٩٨(, وفهرس الفهارس )٢/١٩٦(تاريخ اجلربيت : ينظر

  ).٩/٣٢٠) (وكد(, وتاج العروس )١٠/١٨٠(, وهتذيب اللغة )وكد(لسان العرب ) ٣(

سلطان املتكلمـني يف زمانـه, فخـر الـدين أبـو عبـد اهللا حممد بن عمر بن احلسني , العالمة : هو) ٤(
الرازي, املفرس, املتكلم, إمام وقته يف العلوم العقلية, وأحد األئمة يف علوم الرشـيعة, صـاحب 

ا كثرية وبـرز فيهـا مفـاتيح «تفسـري كبـري سـامه : مـن تصـانيفه .املصنفات املشهورة, أتقن علومً
 .هبراة يوم عيد الفطر سنة ست وستامئة تويف .»املنتخب«, و»كتاب املحصول«, و»الغيب
 ). ٨/٨١(طبقات الشافعية الكرب البن السبكي و, )٢/٦٥(طبقات ابن قايض شهبة : ينظر
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  رار التوكيد املعنويفائدة تك

‰y ®: قال تعاىل yf |¡ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# öΝ ßγ = à2 tβθ ãè uΗ ød r& 〈 ]٣٠: احلجر[.  

م أنّ  »كل«يعرتض الشنواينّ عىل أن القول بأن ذكر  ـنْ يتـوهّ هـمِ مَ رفـع وَ
اجد البعض, وفائدة ذكر  tβθ ®السّ ãè uΗ ød r& 〈  م مل يسجدوا م أهنّ رفع وهمِ من يتوهّ

: قـال بعـض العلـامء«: سجدوا يف وقتني خمتلفـني; فيقـوليف وقت واحد, بل 
نْ يتـوهم أن السـاجد الـبعض, وفائـدة ذكـر  »كل«ذكر : فائدة فيه رفع وهم مَ
رفع وهم من يتوهم أهنم مل يسجدوا يف وقت واحد, بـل سـجدوا يف  »أمجعون«

  : ; بــدليل قولــه تعــاىل)٢(, والثــاين باطــل)١(واألول صــحيح. وقتــني خمتلفــني
® öΝ ßγ ¨Ζ tƒ Èθ øî _{ t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& 〈 ]ألن إغواء الشيطان هلم لـيس يف وقـت واحـد; ]٨٢:ص ,

سـواء,  »كـل«ال تعرض فيه الحتاد الوقت, وإنام معناه كمعنـى  »أمجعني«فدل عىل أن 
ا عىل تأكيـد, كـام قـال تعـاىل)٣(وهو قول مجهور النحويني    :, وإنام ذكر يف اآلية تأكيدً

® È≅ Îdγ yϑ sù t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# öΝ ßγ ù= Îγ øΒ r& # J‰ ÷ƒ uρ â‘ 〈 ]٤(»]١٧:الطارق(. 
, وقبـل »أمجعون«, و»كلهم«: مدار احلديث يف هذه اآلية حول كلمتني مها

احلديث عام دار من خـالف يف فائـدة تكـرار التوكيـد يف هـذه اآليـة, يسـوق 
ا من معنى كلٍّ منهام  :الباحث طرفً

                                                           
 ).٣/٥٩٢(رشح التسهيل للمرادي : ينظر) ١(

 ).٥١٢(رشح الشذور : ينظر) ٢(

 ).٢/٢٨٨(, ورشح اللمحة البدرية )٣/٥٩٦(, ورشحه للمرادي )١٦٥(التسهيل : ينظر) ٣(

 ).أ٧٢(الدرر البهية ) ٤(
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 :»كل«

منطلقة ومنطلق,  كلهم منطلق, وكلهن: اسم جيمع األجزاء, يقال: الكل
 .)١(الذكر واألنثى يف ذلك سواء

العـامل كـل العـامل يريـد بـذلك  :وقـال ,كلتهن منطلقـة :وحكى سيبويه
أخـذت كـل  :وقـوهلم .وأنه قد بلغ الغاية فيام يصفه به مـن اخلصـال ,التناهي
 .فليس الكل هو ما أضيف إليه ,ورضبت كل القوم, املال

العموم; ألنه ال فرق فيها بني أن تقع أقو الصيغ الدالة عىل  »كل«وتعد 
تشـمل «مبتدأً هبا, أو تابعة مؤكدة, إال من جهة التأسيس والتوكيـد, كـام أهنـا 

العاقل وغريه, واحليوان واجلامد, وغري ذلك, واملذكر واملؤنث, واملفرد واملثنى 
 .)٢(»واملجموع

ـامِم, اجتمـع حرفـ: أصله »عمَّ «اسم فاعل من : والعام يف اللغة ان مـتامثالن عَ
ـا يف النطـق,  ثانيهام متحرك من جنس واحد, فأدغام وأصبحا كاحلرف الواحد; ختفيفً

ا: الشامل, يقال: ومعناه خري عام وغيث : شملهم, ويقال: عمهم األمر يعمهم عمومً
 .)٣(شامالن لكل الناس ومجيع األمكنة: عام, أي

ي للعـام, فعرفـه وانطالقًا من هذا املعنى اللغـوي, جـاء التعريـف االصـطالح
 .)٤(»ق جلميع ما يصلح له من غري حرصاللفظ املستغرِ «بأنه : الزركيش

                                                           
  ).٥/٣٩١٧) (كلل(لسان العرب ) ١(

 ).٢٥٠(تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم ) ٢(
  ).٤/٣١١٢) (عمم(لسان العرب ) ٣(

 .)٢/١٧٩(البحر املحيط يف أصول الفقه للزركيش ) ٤(
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, وهـو مـا ذهـب إليـه »بوضـع واحـد«: وزاد بعضهم عىل هذا التعريف
 .)١(واختاره البيضاوي الرازي,

 : »أمجعون«
مـن األلفـاظ الدالـة عـىل اإلحاطـة,  »أمجـع«: قال ابن سيده يف املحكـم

عم هبا ما قبله من األسامء, وجيري عىل إعرابه; فلـذلك وليست بصفة, ولكن ي
, فلو كان صـفة »أمجعون«: والدليل عىل أنه ليس بصفة قوهلم. »صفة«: قال النحويون

ا, واألنثى وكالمها معرفة ال تنكر عنـد سـيبويه, . مجعاء: مل يسلم مجعه, ولكان مكرسً
ا, قال )٢(وأما ثعلب أعجبني القرصُ أمجـعُ : تقول: فحكى فيه التعريف والتنكري مجيعً

, الرفع عىل التوكيد, والنصب عىل احلال  .وأمجعَ
َع«واجلمع  معدول عن مجعاوات, أو مجاعى, وال يكون معدوالً عـن  »مجُ

َع«  ., ألن أمجع ليس بوصف, فيكون كحمراء ومحر»مجُ
باب أمجع ومجعاء وأكتع وكتعاء, وما يتبع ذلك من : قال أبو عيل الفاريس

                                                           
, )٢/٧٥(بدخيشـ منهـاج العقـول للو, )٢/٣١٢(هناية السول جلامل الـدين األسـنوي : ينظر) ١(

اإلهبـاج و, )١/٣٤٣(التحصيل مـن املحصـول لألرمـوي و, )٢/٣٠٩(  املحصول للرازيو
 ). ٣/٥(البحر املحيط للزركيش و, )٢/٨٢(البن السبكي 

بـالوالء, أبـو العبـاس, املعـروف بثعلـب, إمـام  أمحد بن حييى بن زيد بـن سـيار الشـيباين :هو )٢(
ا بـاحلفظ وصـدق اللهجـةالنحو واللغة, وكان راو يفالكوفيني  ا, مشـهورً مـن  .ية للشعر, حمدثً
القـرآن والقـراءات,  ومعـايناخـتالف النحـويني, والنحـو,  يفاملصـون والفصـيح, : تصانيفه

 .وتويف سنة مائتني وإحد وتسعني. إعراب القرآنو
 ). ٢/٢١٤(تذكرة احلفاظ و, )٢٩٣( بنزهة األلباو, )٣٩٨ − ١/٣٩٦(بغية الوعاة : ينظر
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ام هو اتفاق وتوارد وقع يف اللغة عىل غري ما كان يف وزنه منها; ألن باب بقيته إن
أمحـر : أفعل وفعالء, إنام هو للصفات, ومجيعها جتيء عىل هذا املوضع نكرات; نحو

 .ومحراء, وأصفر وصفراء, وهذا ونحوه صفات ونكرات
 فأما أمجع ومجعاء, فاسامن معرفتان, وليسا بصفتني, فإنام ذلك اتفاق وقع

 .)١(بني هذه الكلم املؤكد هبا
تدل عىل جمموع األجزاء, وكـل جـزء  »مجيع«قرر األصوليون أن صيغة و

كـل «, و»جممـوع العرشـة«: جمموع; ألنه مجع من غريه; فـال فـرق بـني قولـك
اليشـء املجـزأ;  :, فإن أردت بـاملجموع»نمِ «, واإلضافة فيهام بمعنى »العرشة

نى آخـر, وهـو املتبـادر إىل الـذهن عنـد كالعرشة نفسها, ساغ, وكان ذلك مع
تعـم األشـياء عـىل  »كـل«أن : وذكر احلنفية يف أصـوهلم. األصوليني والفقهاء
تعمها عىل سـبيل االجـتامع, وكـأهنم أرادوا مـا أراده  »مجيع«سبيل االنفراد, و

عىل  »كل«بأن داللة  »مجيع«, و»كل«حيث فرق األصوليون بني , )٢(األصوليون
 ال كلية; , فإما أن يكون مدلوهلا كال »مجيع«طريق النصوصية, أما فرد ب كل فردٍ 

وذلك إذا أريد هبا املجموع, وإما أن يكون مدلوهلا كلية; وذلـك إذا أريـد هبـا 
إحاطة األجزاء كسائر صيغ العموم, وعندما يكون مدلوهلا كلية, ال يكون هذا 

األجـزاء  »مجيـع«اد بــ, وبالرغم من أنه يُر)٣(»كل«عىل وجه التنصيص; كام يف 
                                                           

 ).٧٦(العدد يف اللغة, له : , وينظر)١/٣٤٨(ملحكم واملحيط األعظم البن سيده ا) ١(
 ).١٤٨(أحكام كل و, )٢٩٨(تلقيح الفهوم  )٢(
,  ٣/١٢٧(, ورشح الكوكـب املنـري )١٤٩, ١٤٨(, وأحكـام كـل )٢٩٩(تلقيح الفهوم : ينظر )٣(

 ).٣/٧١(, والبحر املحيط )١٢٨
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ا  .املجتمعة إال أن املجموع الزم هلا, ال ينفك عنها أيضً

يف قولـه  »أمجـع«إذا ثبت هذا, فقد اختلف النحاة فيام دل عليه التوكيد بــ
y‰yf|¡sù èπ ®: تعاىل s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# öΝ ßγ =à2 tβθãèuΗ ød r& 〈 ]هـل تفيـد وقـوع ]: ٣٠: احلجر

طلق العموم, وال تقتيض االحتـاد يف الزمـان? هي مل واملؤكد هبا دفعة واحدة, أ
 :عىل قولني

رأيـت «: تفيد وقوع املؤكد هبا دفعة واحـدة; فـإذا قلـت »أمجع«أن  :القول األول
 .أنك قد رأيتهم يف وقت واحد, دفعة واحدة: , فمعناه»القوم أمجعني

  :القائل هبذا القول
يـث نقلـه ح ;األصـولينيالنحـويني وطائفـة مـن إىل هـذا القـول ذهب 

الزجـاج عـن ; ونقله )١(الزركيش والعالئي عن احلنفية, كام نقاله عن الزجاج
 .)٢(ابن مالك واألشموين عن الفراءاملربد, ونقله 

ال تقتيض وقوع املؤكد هبا دفعة واحدة, وإنام هـي  »أمجع«أن  :القول الثاين
ا; فال تقتيض االحتاد يف الزمان »كل«كـ ا مـا صـححه هذ .يف إفادة العموم مطلقً

, ووافقهم عليـه األصولينيو مجهور النحاة ; كالعُكربي, وابن هشام, والريضّ
 .)٣(الشنواين

                                                           

 ).٣٠١(يح الفهوم , وتلق)٣/٧١(البحر املحيط : ينظر )١(
 ).٢/٨٣(, ورشح األشموين )٣/٢٩٦(رشح التسهيل : ينظر )٢(
, واللبـاب للعكـربي )٢/٣٧٧(ورشح الريض عـىل الكافيـة  ,)٣/٢٩٦(رشح التسهيل : ينظر )٣(

 ,)٢/٧٨١(, والتبيــان يف إعــراب القــرآن )٥٥٤, ٥٥٣(, ورشح شــذور الــذهب )١/٤٠٣(
ورشح األشـموين  ,)٢/١٧٧(واإلتقـان , )٣٠١(وتلقـيح الفهـوم , )٣/٧١(والبحر املحـيط 

 .)١٢٤/ ٢(, حاشية الشيخ يس عىل رشح الترصيح )٢/٨٣(
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 :املناقشة
 : ناقش مجهور النحاة ما ذهب إليه املربد والزجاج والفراء بام ييل

بـدليل قولـه  ;تفيد احتـاد الوقـت »أمجعني«أن ـول بـأنه ال جيوز الق :أوالً 
öΝ ® :تعاىل ßγ ¨Ζ tƒ Èθøî _{ t⎦⎫ ÏèuΗ ød r& 〈 ]ومعلوم أن غوايتهم مل تقع يف وقـت ]٨٢: ص ,
 .)١(واحد

الداللة عىل االحتـاد يف الزمـان, ووقـوع  »أمجع«أنه لو كان املراد بـ :ثانيًا
öθs9 ®: لصح انتصاهبا عىل احلال; كـام يف قولـه تعـاىل ,املؤكد دفعة واحدة uρ u™!$x© 

y7 •/ u‘ z⎯ tΒUψ ⎯ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ =à2 $·èŠ ÏΗ sd 〈 ]جاء القـوم «: ; فيقال]٩٩: يونس
جـاء القـوم كلهـم «: حال اجـتامعهم, ولكـن املسـموع يف :أي »كلهم أمجعني

; فأعربوه بإعراب ما قبله; فدل ذلك عىل أهنم قد أرادوا بـه التوكيـد, »أمجعون
 .)٢(ال احلال

 »مجعأ«أنه ال يصح نصب  −)٣(ويهتَ سْ رَ لفراء وابن دَ إال ا −النحاة وقد ذكر
 .)٤(عىل احلال

                                                           
,وحاشية الشيخ يس عـىل الترصـيح )٢/٨٣(رشح األشموين و, )٣/٧١(البحر املحيط : ينظر )١(

)٢/١٢٤.( 

 ).٣٠١(تلقيح الفهوم : ينظر )٢(

رزبان, أبـو حممـد, مـن علـامء اللغـة, فـاريس عبد اهللا بن جعفر بن حممد بن درستويه بن امل: هو )٣(
برشح فصيح ثعلب, ومعـاين الشـعر, وأخبـار : تصحيح الفصيح يعرف: من تصانيفه. األصل

 .تويف ببغداد سنة سبعٍ وأربعني وثالثامئة. النحويني, ونقض كتاب العني
, )٩/٤٢٨(, وتـاريخ بغـداد )١/٢٥١(, والوفيـات )١/٦٣(الفهرست البـن النـديم : ينظر

 ).٣٥٦(ونزهة األلباب 
 .)٥/٢٠٣(مهع اهلوامع و ,)٣/٢٩٥(رشح التسهيل : ينظر )٤(
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, والدار مجعاءَ  أعجبني القرصُ : وحكى الفراء« بالنصب عىل احلال,  ,أمجعَ
 .إال التوكيد »عمجُ «, و»أمجعني«ومل جيز يف 

 .)١(»وأجاز ابن درستويه حالية أمجعني
ديث احلـصحح ابن مالك ما ذهب إليه ابن درستويه, واستدل لـه بوقد 
ـا, إنام ج«: قال أن النبي : الصحيح عل اإلمام ليؤتم به, فإذا صىل قـائامً فصـلوا قيامً

ا أمجعني ا فصلوا جلوسً   عـىل احلـال, وقـد نقـل  »أمجعني«بنصب  )٢(»وإذا صىل جالسً
 .)٣(ابن مالك تصحيح النصب فيها عن القايض عياض رمحه اهللا

عىل احلال هاهنا يبطل  »أمجعني«ومقتىض ما صححه ابن مالك من نصب 
عىل االحتـاد يف الزمـان, إال أن  »أمجع«عىل القائلني بداللة  اةالنحما اعرتض به 

                                                           
 ).٣/٢٩٥(رشح التسهيل : ينظر )١(

العلم يف القـراءة,  :, باب)٣(كتاب الصالة ) ١/٨٠(أخرجه مالك من رواية البيايض يف املوطأ  )٢(
لسـنن الكـرب والبيهقـي يف ا, )٤/٣٤٤(, وأمحـد مـن طريـق مالـك يف املسـند )٢٩(حديث 

وأخرج نحـوه  .من طريق مالك, كتاب الصالة, باب من مل يرفع صوته بالقراءة) ١٢−٣/١١(
إذا  :باب ,, كتاب الصالة)١/٢٣٥(يف املستدرك  −اهللا عنه  ريض −احلاكم من رواية أيب هريرة 

 .قام أحدكم يصيل إنام يقوم يناجي ربه
 ).٣/٢٩٥(رشح التسهيل و ,)١/١٥٤(مشارق األنوار للقايض عياض : ينظر )٣(

أحد عظـامء   ,عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي, أبو الفضل: والقايض عياض هو
ا ,املالكية ـا متبحـرً ا فقيهً ا حافظًـا حمـدثً التنبيهـات املسـتنبطة يف رشح : مـن تصـانيفه .كان إمامً

ل املعلـم يف رشح وإكـام ,مشكالت املدونة يف فروع الفقه املالكي, والشفا يف حقـوق املصـطفى
 .صحيح مسلم

 ).٨/١٦(ومعجم املؤلفني  ,)٥/٢٨٥(والنجوم الزاهرة  ,)١٤٠(شجرة النور الزكية : ينظر
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ال تعـرض يف أمجعـني إىل احتـاد «ابن مالك نفسه قد نص بعـد ذلـك عـىل أنـه 
ا خالفًا للفراء  .)١(»الوقت, بل هو ككل يف إفادة العموم مطلقً

وهذا يعني أن ابن مالك رمحه اهللا مل يربط بني املسألتني; فلم يـر يف جـواز 
عىل احلال دليالً عىل أهنا تقتيض االحتاد يف الزمـان, يف حـني  »أمجعني«تصاب ان

ربط العالئي بني املسألتني وجعل إبطال النصب عىل احلـال دلـيالً عـىل عـدم 
 .الداللة عىل االحتاد يف الزمان

ـا فصـلوا «: وجياب عام صححه ابن مالك بأن احلـديث قـد روي بـالرفع أيضً
ا أمجعون  .)٣(»فصلوا«توكيد للواو من  »أمجعون«أن عىل  )٢(»جلوسً
ختـرج : ورود الرفع ال ينايف االستدالل بروايـة النصـب, قيـل: فإن قيل

: توكيـد لضـمري مقـدر منصـوب; كأنـه قـال »أمجعـني«رواية النصب عىل أن 
ا أعينكم أمجعني«  .)٤(»فصلوا جلوسً

ال  »عـنيأمج«إن : أنـه لـيس مـراد مـن قـال: ومما ينبغي التنبيه عليه هاهنا
ا, بل املـراد أن هـذا  −تقتيض وقوع املؤكد هبا دفعة واحدة نفي ذلك عنها مطلقً

ا هلا, بل األمران جائزان; فقد تأيت  للداللـة عـىل االحتـاد يف  »أمجـع«ليس الزمً

                                                           
 .هالسابق نفس )١(

ائـتامم املـأموم باإلمـام, : كتاب الصالة, بـاب) ١/٣٠٩(أخرج هذه الرواية مسلم يف صحيحه ) ٢(
 ).٤١٤(حديث 

 ).٣/٢٩٥(رشح التسهيل : ينظر )٣(

 ).الصفحة نفسها(السابق: نظري )٤(
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كيد دون والتجمرد الزمان ووقوع املؤكد هبا دفعة واحدة, وقد تأيت للداللة عىل 
  .تعرض لالحتاد يف الزمن

 : جيحالرت
 −ووافقهم الشـنواين  −يرتجح لد الباحث ما ذهب إليه مجهور النحاة 

, وإنام جاء التكرار زيادة يف التأكيد, مثل قولـه »أمجع«و  »كل«من استواء معنى 
≅È ®: تعــاىل Îdγ yϑsù t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# öΝ ßγ ù=Îγ øΒr& # J‰÷ƒ uρâ‘ 〈 ]كــام قــال ســيبويه ] ١٧: الطــارق
 .)١(وغريه

 :املسألةثمرة اخلالف يف 
, »كـل« تظهر ثمرة اخلالف يف هذه املسـألة فـيام إذا مجـع يف التوكيـد بـني

ا, أو حاصالً  كيد حاصالً وهل يكون الت :»أمجع«و بكل واحد مـنهام  باالثنني معً
 .)٢(عىل حدته?

ا, اعرتض عىل ذلك بأنـه كيـف يسـتفاد والت: فإن قيل كيد حاصل هبام معً
 ?كيد من أحدمها إذا انفردوالت

اعرتض عىل ذلـك بـأن  ;كيد حاصل بكل واحد منهام عىل حدتهوالت: قيل وإن
 ?كيد باألول منهام, فام فائدة اإلتيان بالثاينومقتىض ذلك وقوع الت

نـه إذا اجتمـع إوقد حاول بعضهم التوفيق بني الرأيني السـابقني, فقـال 
                                                           

  ).٣/٣٦٠(, واملحرر الوجيز )٢/٣٨٧(كتاب سيبويه ) ١(

 ).٣٠١( , وتلقيح الفهوم)٣/٧١(البحر املحيط : ينظر )٢(
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ا, أما إذا اقترص عىل أوكان الت »مجيع«, و»كل« ا منهام معً حدمها كـان كيد مستفادً
ا منه فقطوالت  .كيد مستفادً

ـا بـأن داللـة اللفـظ ال ختتلـف إذا كانـت  ولكن اعرتض عىل ذلك أيضً
 .متوحدة بحسب مراد املتكلم

التأكيد  زيادةُ  − »كل«بعد  »أمجع«إن املقصود من :  أن يقال يف ذلكىلَ وْ فاألَ 
تفيـد تقويـة  »أمجـع« أن: , وهـو مـا يعنـي)١(»أمجع«وتقويته; كام يف التوابع اآلتية بعد 

 .ومتكينه يف النفس »كل«التوكيد املستفاد من 
نصوا عىل أنـه إذا أريـد تقويـة التوكيـد,  إذوهذا ما يقتضيه قول النحاة; 

 »كلهـن«, و»أمجعـني«بــ »كلهم«, و»مجعاء«بـ »كلها«, و»أمجع«بـ »كله«جاز إتباع 
َع«بـ عـاء, والقـوم كلهـم جاء اجليش كله أمجع, والقبيلـة كلهـا مج: , فتقول»مجُ

َع  .)٢(أمجعون, والنساء كلهن مجُ
أنـه جيـوز أن يكـون املـراد مـن إتبـاع : )٣(عن الزرقاين ونقل الشيخ يس

ليس جمرد تقوية التوكيد, بل قد يـراد بـذلك دفـع تـوهم إرادة  »كل«لـ  »أمجع«
(ô‰s ®   :البعض بالكل; كام يف قوله تعـاىل  s9 uρ çµ≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ $yγ ¯=ä. 〈 ]٥٦: طـه[ ;

                                                           
 .)٣٠١(تلقيح الفهوم  )١(
 ).٢/٨١(, ورشح األشموين )٢/١٢٤(رشح الترصيح و ,)٣/٢٩٤(رشح التسهيل : ينظر )٢(
. بمرصسنة تسع وتسعني وألف مات  ن أمحد الزرقاين, فقيه مالكي,عبد الباقي بن يوسف ب: هو) ٣(

 .»إذا«ورسالة يف الكالم عىل  ,رشح خمترص خليل, ورشح العزية :تصانيفهمن 
  ).٢/٢٨٧(خالصة األثر : ينظر
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 »كـل«إن التوكيـد بــ: وهذا وارد عـىل قـوهلم ,فإن اهللا مل يطلعه عىل مجيع آياته
 .)١(لإلحاطة والشمول

                                                           
 ).٢/١٢٤(حاشية يس عىل الترصيح : ينظر )١(
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  البدلمصطلح 

ونحـن معهـم ,  )١(هو اصـطالح البرصـيني: البدل: قوله«: قال الشنواينّ 
 .يسمونه بالرتمجة والتبيني: )٢(وأما الكوفيون; فقال األخفش

 .)٤(»يسمونه بالتكرار: )٣(وقال ابن كيسان
ـا مهـام مـن عنـارص االختصـار والدقـة يف األمـور  يعد املصطلح عنرصً

ما نجده يف كتاب سيبويه يف أسامء األبـواب التـي : العلمية, والدليل عىل ذلك
ا السطرين; إذ مل يكن أمر املصطلحات النحوية قد استقر  تتعد السطر وأحيانً

 .بعد
طريقـه يف البرصـة وعـرف مكانـه فيهـا قبـل  ومن املعلوم أن النحو شق

الكوفة, وتعلم كثري من نحاة الكوفة عىل أيدي نحاة البرصة, وأراد الكوفيون االنفراد 
عـدة طـرق توصـلهم إىل  − يف سـبيل ذلـك  − بكيان جديد عن البرصيني, فاختـذوا 

خمالفـة بعـض مصـطلحات البرصـيني; فإنـا نجـد : هدفهم هذا, ومن هذه الطـرق
 :ت عند الكوفيني قد اختذت شكلني أساسنياملصطلحا

: مصطلحات جديدة مل يعرفها البرصيون, ومن هذه املصطلحات :األول
 .)٦(, وأحرف الرصف)٥(مصطلح اخلالف

                                                           

 ).٤/٢٩٥(, واملقتضب )١/١٥٨(الكتاب : ينظر) ١(

 ).٣/٦٤٨(, ورشح التسهيل للمرادي )٢/٥٨, ١٩٢, ١/٧(القرآن معاين : ينظر) ٢(

 ).٣/١٢٣(واألشموين , )٥/٢١٢(, واهلمع )٢/٦١٩(االرتشاف : ينظر) ٣(

 ).ب٨٠(الدرر البهية ) ٤(

  ).٣٦٤(مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو : ينظر) ٥(

  ).٣٧٩, ٣٧٨(السابق ) ٦(
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مصطلحات مقابلة ملصـطلحات برصـية, ومثـل هـذا كثـري عنـد  :الثاين
الظـرف عنـد البرصـيني, : ويعنون به »املحل«مصطلح : الكوفيني, ومن أمثلته

: النفي عند البرصيني, والفعل الدائم ويقصد به: ويُعنى به »اجلحد«مصطلح و
حـروف املعـاين, : اسم الفاعـل عنـد البرصـيني, واألدوات, ويقصـدون هبـا

 . )١(والعامد, ويقابل ضمري الفصل
: ومــن بــني املصــطلحات البرصــية التــي قوبلــت بمصــطلحات كوفيــة

: , وهـو لغـة)٢(باحلكم بال واسـطةالتابع املقصود : ويُعنى به »البدل«مصطلح 
©4 ®: , قال تعاىل)٣(اخللف من اليشء والعوض |¤tã !$uΖ š/ u‘ βr& $oΨ s9 Ï‰ö7 ãƒ # Z ö yz !$pκ ÷] ÏiΒ 〈 

 ]. ٣٢: القلم[
وهذا املصطلح قد اسـتخدمه سـيبويه واملـربد وابـن مالـك والسـيوطي 

 .)٤(وغريهم من البرصيني
دل فيه اآلخر مـن األول, هذا باب من الفعل يب«: فمن ذلك قول سيبويه

 عىل االسم كام جير عىل االسم, وينصب بالفعل; ألنـه مفعـول,  »أمجعون«وجير
ه وبطْنُه: فالبدل أن تقول ب عبدُ اهللا ظهرُ ِ  .)٥(»...رضُ

                                                           

, ودراسـة يف النحـو الكـويف )٣٨٦ −٣٨٣(راسة اللغـة والنحـو مدرسة الكوفة ومنهجها يف د) ١(
 .وما بعدها) ٢١٢(

 ).٣/٢٤٧(, رشح ابن عقيل )٥٦٧(ورشح شذور الذهب , )٢/٤٢٧(املساعد : ينظر) ٢(
 ).١/٢٣١) (بدل(لسان العرب ) ٣(
ــيبويه ) ٤( ــاب س ــاعد )٤/٢٩٥(, واملقتضــب )١/١٥٨(كت ــع )٢/٤٢٧(, واملس ــع اهلوام , ومه

)٥/٢١٢.( 
 ).١/١٥٨(كتاب سيبويه ) ٥(
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واعلــم أن البــدل يف الكــالم يكــون عــىل أربعــة «: ويقــول املــربد
 .)١(»...أرضب

 :ويقول ابن مالك

ـــ ـــودُ بِ ـــابِعُ املَقصُ ـــالَ التَّ الَ  احلُكم بِ ـــدَ ى بَ ـــمَّ ـــوَ املُسَ ةٍ هُ ـــطَ اسِ   )٢( وَ

: , ومن ذلك»البدل«وقد تعددت اصطالحات الكوفيني املقابلة ملصطلح 
≅ ®: , يقول الفراء يف تفسري قوله تعاىل»التكرير«, و»الرتمجة« yèô_$# uρ ’ Ík< # \ƒ Î—uρ ô⎯ ÏiΒ 

’ Í? ÷δr& ∩⊄®∪ tβρ ã≈ yδ © År& ∩⊂⊃∪ 〈 ]علت وإن شئت ج«, ]طه® tβρ ã≈ yδ © År& 〈  مرتمجًا
 .)٣(»عن الوزير, فيكون نصبًا بالتكرير

ا«يف توجيهه لكلمة  »إال«ويقول عند حديثه عىل قاعدة  من قـول  »موحشً
 :الشاعر

ــــــلُ لَ ــــــا طَ شً وحِ ــــــةَ مُ ـــــلُ  ملَِيَّ لَ ـــــهُ خِ ـــــوحُ كأنَّ لُ  )٤(يَ
: تقولقد جيوز رفعه عىل أن جتعله كاالسم, يكون الطلل ترمجة عنه; كام «

 .)٥(»عندي خراسانية جارية, والوجه النصب يف خراسانية
                                                           

 ).٤/٢٩٥(املقتضب ) ١(

 ).٢/٤٢٧(, واملساعد )٣/٢٤٧(رشح ابن عقيل : ينظر) ٢(

 ).٢/١٧٨(معاين القرآن, للفراء ) ٣(

, ولسان العرب )٢/١٢٣(, والكتاب )٥٠٦(البيت من جمزوء الوافر, وهو لكثري عزة يف ديوانه ) ٤(
, وخزانة )٣/١٦٣(, واملقاصد النحوية )١/٢٤٩(, ورشح شواهد املغني )٦/٣٦٨) (وحش(

, وخزانـة )٢/٣١٠(, وأوضح املسـالك )١٤٧(, وبال نسبة يف أرسار العربية )٦/٤٣(األدب 
 ).٦/٤٣(األدب 

 ).١٦٨, ١/١٦٧(معاين القرآن للفراء ) ٥(
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’ uρ!¬ ®: ويقـول يف قولـه تعـاىل n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# kÏm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) 

Wξ‹ Î6 y™ 〈 :» فهـو . )١(»فهو من هذا »الناس«مردودة عىل خفض  »من«إن جعلت
ا  . يسمي البدل مردودً

ض  y7 ®: لرشـح قولـه تعـاىلويقول ثعلب عنـدما تعـرَّ Ï9≡ x‹sù 7‹Í× tΒöθtƒ îΠ öθtƒ 

î Å¡tã 〈 ]يومئذ مرافـع ]: ٩: املدثر® y7 Ï9≡ x‹sù 〈 − أنـه يقصـد أن يـومئــذ : أي
y7 ®خـرب للمبتدأ  Ï9≡ x‹sù 〈 −  7 ®ويوم عسري ترمجة‹Í× tΒöθtƒ 〈. 

ا, ونقل األخفـش أهنـم يسـمونه: كام نقل عن ابن كيسان تسميته : تكريرً
لرتمجة, وقد حاول أحد الباحثني تـرجيح اصـطالح الكـوفيني عـىل التبيني وا

≡tΡÏ‰÷δ$# xÞ$ ®: تسمية البدل ترمجة وتبيينًا يف مثل قولـه تعـاىل u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 $# ∩∉∪ 

xÞ≡ u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑyè÷Ρr& öΝ Îγ ø‹ n=tã 〈وقوله تعاىل , :® / ä. £‰tΒr& $yϑÎ/ tβθßϑn=÷ès? ∩⊇⊂⊄∪ / ä. £‰tΒr& 

5Ο≈ yè÷Ρr'Î/ t⎦⎫ ÏΖ t/ uρ 〈 ]١٣٣, ١٣٢: الشعراء.[ 
⎯ ®: وقولــه تعـــاىل tΒuρ ö≅ yèø tƒ y7 Ï9≡ sŒ t, ù=tƒ $YΒ$rO r& ∩∉∇∪ ô#yè≈ ŸÒãƒ ã&s! Ü># x‹yèø9 $# 〈 

, وجعل اصطالح الكوفيني فيها أوىل; القرتابـه مـن ]٦٩, ٦٨: الفرقان[اآلية 
نِ له)٢(املعنى املقصود بالبدل يْ َ وجهته; فـإن  , واحلق أن مصطلح كل من املِرصْ

ا للمعنى املقصود, فـإن مصـطلح البـدل معنـيٌّ  كان مصطلح الرتمجة والتبيني موافقً
 .واهللا أعلم. بجانب احلكم اللفظي للكلمة, وال مشاحة يف االصطالح

                                                           
 ).١/١٧٩(السابق ) ١(

 ).٣٨٤(مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو ) ٢(
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  أقسام البدل

אא 

ا للبـدل,  يعرتض الشنواينّ عىل بعض النحاة الذين يضيفون قسـامً جديـدً
وزاد بعضهم قسامً آخر هو بدل كل «: ; فيقول»ل كل من بعضبد«ويسمونه بـ

بأنـا ال نسـلم صـحة هـذا : نظـرت القمـر فلكـه, وأجيـب: من بعض, نحـو
ا  الرتكيب, وبتقدير صحته ال نسلم أن الفلك كل القمر; إذ القمـر لـيس جـزءً

ا فيه, كالفص يف اخلاتم,  ظـرف لـه وهـو مظـروف,  »فالفلك«منه, بل مذكورً
ا للظرف; فيكون بدل اشتامل; ملا بينهام من املالبسـة بغـري  واملظروف ليس جزءً
 .)١(»ومنهم من محله عىل بدل الغلط. البعضية والكلية

 : اتفق النحاة عىل أن للبدل أربعة أقسام, وهي
البدل املطابق, وهو بدل اليشء مما يطـابق : بدل كل من كل, ويسمى −١

’4 ®: معناه, كقوله تعاىل n<Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Í“ƒ Í“ yèø9 $# Ï‰‹ Ïϑpt ø:$# ∩⊇∪ «!$# ...〈  إبـراهيم[اآليـة :
ا أخاك: , ومثل]٢, ١  .أكرمت حممدً

٢−  ,بدل بعض من كل, وهو بدل اجلزء من كلـه قـلَّ أو كثـر أو سـاو
 .أكلت الرغيف نصفه: مثل

وهو بدل يشء مـن يشء يشـتمل عاملـه عـىل معنـاه : بدل االشتامل −٣
; ألنه يقصـد قصـد الثـاين,    : أعجبنـي زيـد علمـه, وقولـه تعـاىل: مثـلإمجاالً

® y7 tΡθè=t↔ ó¡o„ Ç⎯ tã Ì öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t ysø9 $# 5Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù 〈 ]٢١٧: البقرة.[ 
                                                           

 ).أ٨١(الدرر البهية ) ١(
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 :وقد اختلفوا يف أنواعه, وحاصلها ثالثة أنواع: البدل املباين −٤
ا, وإنـام سـبق : بدل الغلط :أوهلا وذلـك إن مل يكـن املبـدل منـه مقصـودً
 .اللسان إليه
ا, ثـم تبـني بعـد : بدل النسيان :وثانيها وذلك إن كان املبدل منه مقصـودً

 .ذكره فساد قصده
بدل اإلرضاب, ويسمى بدل البـداء, وذلـك إذا كـان كـل مـن  :وثالثها

ا, وال تناسـب بيـنهام بموافقـة, وال  ا صـحيحً ا قصدً البدل واملبدل منه مقصودً
ا, أخرب ا: خربية, وال تالزم, بل مها متباينان لفظًا ومعنى, مثل شرتيت حلامً خبزً

ا من غري إبطـال لـألول,  , ثم بدا له أن خيرب أنه اشرت خبزً أوالً أنه اشرت حلامً
ح هبام عىل تفصيل يف ذلك بينهم  .)١(فكأهنام إخباران مُرصَّ
 : واختلفوا يف إثبات نوع خامس للبدل عىل قولني

 : القول األول
: , نحو قـول القائـلبدل كل من بعض: إثبات نوع خامس للبدل يسمى

ونسب أبو حيان هذا القول إىل بعض النحاة, واختـاره . نظرت إىل القمر فَلكِه
 .)٢(السيوطي

 
                                                           

 ).٥/٢١٤(, ومهع اهلوامع )٢/٤٣٤(, واملساعد )٢/٣٨٤(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ١(

 ).٥/٢١٢(, ومهع اهلوامع )١/٥٨٩(البحر املحيط : ينظر) ٢(
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 : القول الثاين
ذهـب إىل . االقتصار عىل األنواع األربعة السابقة, وتأويل ما يرد خمالف 

, ووافقهم عىل )١(هذا القول أبو حيان, ونسبه هو والسيوطي إىل مجهور النحاة
 .ذلك الشنواين

 : األدلة
استدل القائلون بإثبـات بـدل كـل مـن بعـض بـورود ذلـك يف الكـالم 

y7 ®: الفصيح, وجعلوا منه قوله تعاىل Í× ¯≈ s9 'ρé'sù tβθè=äzô‰tƒ sπ ¨Ψ pg ø:$# Ÿωuρ tβθßϑn=ôà ãƒ $\↔ ø‹ x© 

∩∉⊃∪ ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβô‰tã 〈 ]٦١, ٦٠: مريم.[ 
 :وقول امرئ القيس

ــو ــنيِ يَ ــداةَ البَ ــأَينّ غَ ــواكَ ل مَّ َ راتِ احلَيِّ ناقِفُ  مَ حتَ مُ  )٢(حنظـلِ  لَد سَ
 :)٤(وقول عبيد اهللا بن قيس الرقيات

                                                           

ــة : ينظــر) ١( , ومهــع اهلوامــع )١/٥٨٩(, والبحــر املحــيط )٢/٣٨٥(رشح الــريض عــىل الكافي
 ).٨/١٤(, وخزانة األدب )٢/١٨٩(, واإلتقان يف علوم القرآن )٥/٢١٢(

فْت احلنظل: يقال) ٢( تُه: تنَقَ قْ قَ  ).٦/٤٥٢٨) (نقف(لسان العرب : ينظر. شَ

, )٦/٤٥٢٨) (نقـف(, ولسـان العـرب )٩(البيت من الطويل, وهو المرئ القيس يف ديوانـه ) ٣(
 .)٦/٦٠(والدرر  )٣٧٧, ٤/٣٧٦(وخزانة األدب , )٤/٢٠١(واملقاصد النحوية 

اهللا بن قيس بن رشيح بن مالـك, مـن بنـي لـؤي بـن غالـب, كـان شـعره يف الغـزل  عبيد: هو) ٤(
 . تويف سنة مخس وثامنني. والنسيب, وعده بعضهم شاعر قريش يف اإلسالم

, واألعـالم )١٦٦ – ٤/١٥٤(, واألغاين )٢/٦٤٧(طبقات فحول الشعراء, للجمحي : ينظر
)٤/٣٥٢.( 



@ @
   

فَنوهـــــااهللاَُ أَعظُـــــامًرحـــــم  ـــةِ الطَلَحـــاتِ   دَ ســـتانَ طَلحَ جِ   )١(بِسِ

 .نظرت إىل القمر فلكه: ونحو قول القائل
جنـات كثـرية ال  , وفائدته تقرير أهنا»جنة«بدل من  »جنات«: فإهنم قالوا
 »أعظُـم«بدل من  )٢(»طلحة«وهي بعضه,  »غداة«بدل من  »يوم«جنة واحدة, و
 .وهو بعضه »القمر«بدل من  »الفلك«وهي بعضه, و

 : املناقشة
 : نوقش ما ذهب إليه املثبتون لبدل كل من بعض بام ييل

ال نسلم بأن يف اآلية بدل كل من بعض, بـل جيـوز أن يكـون بـدل  :أوالً 
sπ ®: ء من اليشء; ألن األلف والالم يف قولهاليش ¨Ψ pg ø:$# 〈  للجـنس, وإذا كانـت

≈ÏM ® :للجنس جاز أن يراد هبا مجيـع اجلنات, فيكون قولـه ¨Ζ y_ Aβô‰tã 〈  بـدالً مـن  
® sπ ¨Ψ pg ø:$# 〈 ٣(اجلمع: بدل اليشء من اليشء; ألن املراد باألول(. 

                                                           

, )١/٣٣٢(, واحليـوان )٢٠(قـيس الرقيـات يف ديوانـه البيت من اخلفيف, وهو لعبيد اهللا بـن ) ١(
, )٢٩٤(, ورشح شواهد اإليضاح )٢/٥٣٣) (طلح(, ولسان العرب )١/٤٧(ورشح املفصل 
, واجلنى )٩٨(, وختليص الشواهد )٤١(, وبال نسبة يف اإلنصاف)١٤, ٨/١٠(وخزانة األدب 

 ). ٦٠٥(الداين 

عثامن التيمي القريش املـدين, أبـو حممـد, صـحايب, طلحة بن عبيد اهللا بن : وطلحة املقصود هو )٢(
شجاع, من األجواد, وهو أحد العرشة املبرشين, وأحد الستة أصحاب الشور, وأحد الثامنيـة 

 .تويف سنة ست وثالثني من اهلجرة. السابقني إىل اإلسالم
, )١/٣٤٢(, وغايـة النهايـة )٥/٢٠(, وهتذيب التهـذيب )٣/١٥٢(طبقات ابن سعد : ينظر
 ).١/٨٧(حلية األولياء و

  ).٤/٣٦١(, وأضواء البيان للشنقيطي )٢/٦٩(حاشية اخلرضي : ينظر) ٣(
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س عـىل معنـى الوقـت, يف بيت امرئ القـي »اليوم«يمكن أن حيمل  :ثانيًا
ا  .)١(فيكون بدالً مطابقً

أن األعظُم يف بيت ابن قيس الرقيات كناية عن الشـخص, فيكـون  :ثالثًا
ا; إذ إهنم مل يدفنوا األعظُم وحدها, بل دفنوا كـل الشـخص,  ا أيضً بدالً مطابقً

 .)٢(وعرب هو عنه باألعظم

 ,البدليـة :يعنـي ,مبالرد عىل األعظُـ »طلحة«نصب : ويف ذلك يقول أبو حيان
 .وزاد هذا القسم يف األبدال ,وزعم بعضهم أنه بدل كل من بعض

مـن قبيـل ذكـر الـبعض  »مأعظُـ«بجعل  ;والصحيح أنه بدل كل من كل
 .بدليل املعنى ;وإرادة الكل

 »طلحـة«من نصب  :أنه قال )٣(يد البطليويسابن السِ نقل البغدادي عن و
 .ملا تقدم من الرتحم عليـه ;ب من املدحألنه نبه عليه برض ;»أعني«فعىل إضامر 

 رحـم اهللا أعظـامً  :كأنـه أراد ;وذهب آخرون يف نصبه إىل حـذف حـرف اجلـر
 .فلام حذف اجلار نصب ,دفنوها لطلحة

                                                           
  ).٣/١٨٨(حاشية الصبان : ينظر) ١(

  ).الصفحة نفسها(السابق نفسه ) ٢(

مـن  ., النحوي اللغوي األديبأبو حممد عبد اهللا بن حممد, املعروف بابن السيد البطليويس: هو )٣(
تُـويف ابـن السـيد . ورشح املوطأ, واملثلث يف اللغـة, ضاب يف رشح أدب الكتاباالقت: تصانيفه

 . سنة إحد وعرشين ومخسامئة »بلنسية«بمدينة  البطليويس
ــبالء : ينظــر    ــات و, )١٩/٥٣٢(ســري أعــالم الن ــوايف بالوفي ــان و, )١٧/٣٠٧(ال ــرآة اجلن م

 ).١٦/٢٧٦(البداية والنهاية و, )٣/٢٢٨(
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كأنـه يف  ,وأنشـدوه بـاجلر عـىل تقـدير مضـاف ,وقد دفع قومٌ النصـب 
وهـذا  .لداللة األول عليـه ;ثم حذف الثاين ,أعظم طلحة الطلحات :التقدير

 .)١(يقل يف كالمهم حذف اجلار مع بقاء عمله ;شاذٌّ 
ا صـحيح  »نظـرت إىل القمـر فلكـه«: ال نسـلم بـأن قـول القائـل :رابعً

; ملا بينهام مـن املالبسـة )٢(الرتكيب, وعىل فرض صحته فإنه يكون بدل اشتامل
بغري البعضية والكلية, فالفلك ظرف للقمر وهو مظـروف, واملظـروف لـيس 

ا للظر  .فجزءً
 : الرتجيح

بعد عرض ما سبق من أدلة ومناقشات حول إثبات بدل كل من بعـض; 
ما ذهب إليه مجهور النحاة, ووافقهم الشنواين, مـن  −لد الباحث  −يرتجح 

 .عدم إثباته; وذلك الندراج ما ورد منه ضمن أنواع البدل املعروفة

                                                           
  ).١٥, ٨/١٤(خزانة األدب  )١(

  ).١٠٦٢, ٢٣٢(الكليات ) ٢(
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ا
ً
  األفعال: ثاني
  ومعموهلا »كي«الفصل بني 

نواينّ  ا « :قال الشّ ال جيوز تقديم معمول معموهلا عليها عند اجلمهور خالفً
, ولو فصل بني كـي والفعـل مل »جئت النحو كي أتعلم«للكسائي; حيث أجاز 
ا له  ا−يبطل عملها خالفً حيث كي فيك أرغبَ بالنصب, وجييـز : فيمنع −أيضً

 .)١(»أن الفصل بينهام ال جيوز يف االختيار: الرفع, والصحيح
 : استعامالت ثالثة ذكرها النحويونعىل »كي«تأيت 
ا من  :األول , وذلك إذا وليها اسـم أو فعـل »كيف«أن تكون اسامً خمترصً

 : , كام يف قول الشاعر)٢(ماض, أو مضارع مرفوع
تْ ئِـرَ مٍ ومـا ثُ ونَ إىل سـلْ نَحُ ْ مُ   كي جتَ ـطَرِ اءِ تَضْ مُ ولَظَى اهلَيْجَ كُ تْالَ  )٣(قَ

و أفعل, ير: كام قال بعضهم  .)٤(سوف: يدسَ
التعليل كـالالم, ويكـون النصـب : أن تكون حرف جر, ومعناها :الثاين
 .)٥(مضمرة غري جائزة اإلظهار »أن«بعدها بـ

                                                           

  ).أ٩٩(الدرر البهية ) ١(

  ).٣/١٥٣٤(رشح الكافية الشافية : ينظر) ٢(

, ورشح )٢٣٣(, وجـواهر األدب )٢٦٥(البيت من البسيط, وهو بـال نسـبة  يف اجلنـى الـداين) ٣(
, )٣/٢١٥(, ومهع اهلوامع )٤/٣٧٨(, واملقاصد النحوية )٢/٥٥٧, ١/٥٠٧(شواهد املغني 

 .)٣/١٣٥(والدرر , )٧/١٠٦(وخزانة األدب 

  .,)٢/٢١٨(ومهع اهلوامع , )٧/٩٨(, وخزانة األدب )٢٤١(مغني اللبيب : ينظر) ٤(

  ).٣/١٥٣١(رشح الكافية الشافية ) ٥(
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, ومساوية هلا يف االستقالل »أن«أن تكون مصدرية ناصبة بمعنى  :الثالث
 .)١(بالعمل

ö’s1 Ÿω tβθ ®: نحــو قــول اهللا ســبحانه ä3tƒ P' s!ρßŠ t⎦ ÷⎫t/ Ï™ !$ uŠÏΨ øîF{ $# öΝä3Ζ ÏΒ 〈 
 : , وقول الشاعر]٧: احلرش[

ـــي تِ بَ رْ ـــريَ بِقِ ـــيْامَ أنْ تَطِ ـــعِ   أردتُ لِكَ قَ لْ ـــداءَ بَ ـــنا بِبَيْ ـــا شِ ه كَ ُ  )٢(فتَرتْ
ة, وال : ونحو جئتك لكي تكرمني; فإهنا لو كانت تعليليـة لكانـت جـارّ

 . جيوز دخول اجلار عىل اجلار
ا للكـوفيني, نحـووهو جائز يف الشعر,  − »أن«وإن وقعت بعدها  : خالفً

, وكون النصـب »الالم«تعني أن تكون تعليلية بمعنى  −جئتك كي أن تكرمني 
; ألهنا لو قدرت مصدرية, لـزم دخـول احلـرف املصـدري عـىل مثلـه, »أن«بـ

 .وذلك ال جيوز
جئتـك كـي : , نحـو»أن«, وال تـأخرت عنهـا »الالم«وإن مل تتقدم عليها 

. التعليـل مقـدرة »الم«ناصـبة, فيكـون قبلهـا  تكرمني, احتمل أن تكون مصـدرية
 .مضمرة ناصبة »أن«واحتمل أن تكون تعليلية, فيكون بعدها 

هل جيوز الفصـل بينهـا وبينـه, : مع معموهلا »كي«وقد اختلف النحاة يف 

                                                           
, ورشح )٢٦١(, واجلنـى الـداين )٣٥٨(, ومصابيح املغـاين )٣/١٥٣١(رشح الكافية الشافية ) ١(

 ).٢/٢٧٠(, وأوضح املسالك )٢/١٨٩(األلفية للمرادي 

 ).٨/٤٨٥, ١/٣٨(, وخزانة األدب )٢/٥٨٠(البيت من الطويل, وهو بال نسبة يف اإلنصاف ) ٢(
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 وهل جيوز تقديم ما عمل فيه معموهلا عليها?
 . وفيام ييل بيان هلذين املسألتني

 : معموهلاو »كي«الفصل بني : أوالً 
عامل حريف, واألصل أن يتصل العامـل احلـريف بمعمولـه, إال أن  »كي«

ومنصوهبا, مع بقـاء النصـب  »كي«النحاة ذكروا أداتني يمكن الفصل هبام بني 
ا  .»ما«و »ال«, وهاتان األداتان مها )١(إمجاعً

 : »كي«مع بقاء عمل  »ال«ومعموهلا بـ »كي«فمثال الفصل بني 

ö’s1 Ÿω tβθ ®: قوله تعاىل ä3tƒ P' s!ρßŠ t⎦ ÷⎫t/ Ï™ !$ uŠÏΨ øîF{ $# öΝä3Ζ ÏΒ 〈 ]٤٧: احلرشـ[ ,
 . كال فصل »ال«والفصل بـ

 : )٢(الزائدة قول أيب ذؤيب اهلذيل »ما«و »كي«ومثال الفصل بني 

ــداً  خالِ ــي وَ عين مَ ــيام جتَ ــدينَ كَ مـدِ   تُري حيَـكِ يف غِ يفانُ وَ عُ السَ مَ ل جيُ هَ  )٣(وَ

                                                           
  ).٤/٩٧(, ومهع اهلوامع )٢/٣٩٤(ارتشاف الرضب ) ١(
خويلد بن خالد بن حمرث, أبو ذؤيب, من بني هذيل, شاعر فحل, خمرضم, أدرك اجلاهليـة : هو) ٢(

املدينة, واشرتك يف الغزو والفتوح, وعاش إىل أيام عثامن, لـه ديـوان شـعر, واإلسالم, وسكن 
 .تويف بمرص, وقيل بإفريقيا سنة سبع وعرشين هـ

  ).٢/١٦٥(, ومعاهد التنصيص )٦/٥٦(األغاين : ينظر

, ولسـان العـرب )١/٢١٩(البيت من الطويل, وهو أليب ذؤيب اهلذيل يف رشح أشعار اهلذليني ) ٣(
وبال نسبة يف مهع  , )٤/٦٨(والدرر  ,)٨/٥١٤, ٥/٨٤(, وخزانة األدب )٣/٢٦٦) (ضمد(

 ).٤/١٠١(اهلوامع 
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كام يفصل هبـا بـني اجلــار واملجـرور,  »ما«بـومنصوهبا  »كي«ففصل بني 
$ ®: نحو قوله تعـاىل yϑ Î6sù ΝÍκ ÅÕø)tΡ öΝßγs)≈ sV‹ ÏiΒ 〈 ]وقـد يفصـل ]١٥٥: النسـاء ,

ا, ومن ذلك ما أنشده أبـو العبـاس ثعلـب أليب  »ال«الزائدة, و »ما«بـ النافية معً
ان وَ رْ  :ثَ

ة ـــرَ ثْ َ عَ  يلِ ـــرَ ـــيام ال ت املَ ومَن ذا الذي يُعطي ال  أردتُ لك لُ كَ  )١(فيكمُ
 : إال أن النحاة قد اختلفوا يف الفصل بغري هاتني األداتني عىل ثالثة أقوال

 :القول األول
ا, أي »ما«و »ال«ومعموهلا بغري  »كي«أنه ال جيوز الفصل بني  سـواء : مطلقً

مجهـور : وممن ذهـب إىل هـذا القـول. رفع معموهلا, أو بقي عملها فيه فنصب
 .)٢(لدين, وبعض الكوفينيالبرصيني, وبدر ا

                                                           
يلِ يف لسـان العـرب ) ١( كْ , وخزانـة األدب )١١/٨) (أثـل(البيت من الطويل, وهو أليب ثروان العُ

 .)٤/٦٩(والدرر , )٢/٥(,  وبال نسبة يف مهع اهلوامع )٨/٤٨٦(
ْريَ , عكيلوأبوثروان هو عيل بن إبراهيم ال ل من محِ كْ . كان أعرابياً واشـتهر بالفصـاحة, من بني عُ

 .وخلق الفرس, معاين الشعر: وصنف كتابني مها, تعلم وهو يف البادية

 ).٢/٣٧١(, ومهع اهلوامع )٣/٧٢(, واملساعد )٢/٣٩٤(ارتشاف الرضب : ينظر) ٢(
. اإلمـام ابـن مالـك دين ابـنحممد بن حممد بن عبد اهللا بن مالك اإلمام بدر ال: وبدر الدين هو

امً ذكيا, حاد اخلاطر هِ ا فَ رشح ألفيـة والـده, ورشح كافيتـه, ورشح : من تصانيفه. وكان هو إمامً
 .الميته, تكملة رشح التسهيل, مل يتمه, مات سنة ست وثامنني وستامئة

 ).١/٢٢٥(, وبغية الوعاة )١/٢٠٤(الوايف بالوفيات : ينظر
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 :القول الثاين
 : ومعموهلا بأحد ثالثة أشياء »كي«أنه جيوز الفصل بني 

ا تكـرم, : معمول الفعل الذي دخلت عليـه, مثـل −١ أزورك كـي زيـدً
 .وجئت كي فيك أرغب

 . أزورك كي واهللا تزورين: القسم, مثل −٢
 .كرمكأزورك كي إال تكافئني أ: , مثل»كي«الرشط املالصق لـ − ٣

وذهـب إىل القـول بجـواز )١(»كي«ويف هذه األحوال الثالثة يبطل عمل 
 . )٢(الكسائي: »كي«الفصل بام سبق مع إبطال عمل 

 : القول الثالث
ومعموهلـا يف االختيـار, وإذا  »كـي«أن الصحيح عدم جواز الفصل بـني 

ىل هذا وذهب إ. يف معموهلا يظل باقيًا »كي«فصل بينها وبني معموهلا فإنَّ عمل 
 )٦(, واألشـموين)٥(, وابـن عقيـل)٤(, وولـده بـدر الـدين)٣(ابن مالك: القول

                                                           
  ).٢/٣٧١(, ومهع اهلوامع )٣/٧٢(, واملساعد )٢/٣٩٤(ارتشاف الرضب : ينظر) ١(

, )٣/٧٢(, واملسـاعد )٢/٣٩٤(, وارتشاف الرضب )١٦, ٢/١٥(رشح التسهيل البن مالك ) ٢(
 ).٤/١٠٢(ومهع اهلوامع 

  ).٢/١٥(رشح التسهيل البن مالك ) ٣(

  ).٢/٣٧٢(, ومهع اهلوامع )٢/٣٩٤(ارتشاف الرضب ) ٤(

  ).٧٢, ٣/٧١(املساعد ) ٥(

  ).٣/٥٠٤(رشح األشموين ) ٦(
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وهذا الذي قاله ابن مالك ورشحه ابنـه «: والشنواين, ويف ذلك يقول أبو حيان
 »كـي«إذا فصل بـني «: , وقال األشموين)١(»موافق عليه قول ثالث مل يتقدم إليه

ـا للكسـائي, نحـو جئـت كـي فيـك أرغـب, : والفعل مل يبطـل عملهـا خالفً
 . والكسائي جييزه بالرفع ال بالنصب

 .)٢(»والصحيح أن الفصل بينها وبني الفعل ال جيوز يف االختيار: وقيل
ومعموهلـا, وذلـك عنـد  »كـي«وقد أشار سيبويه إىل قـبح الفصـل بـني 

تقسيمه للكالم إىل مستقيم حسن, وحمال, ومستقيم كـذب, ومسـتقيم قبـيح, 
وأما املستقيم القبيح, فأن تضع اللفظ يف غري موضعه, «: ولوحمال كذب; إذ يق

ا رأيت, وكي زيـد يأتيـك, وأشـباه هـذا: نحو قولك , كـام ذكـر يف )٣(»قد زيدً
ويبتدأ بعدها بـام يفيـد تقبيحـه ملثـل  »أن«موضع آخر قبح أن يذكر االسم بعد 

 .)٤(كي عبد اهللا يقول ذلك: قول القائل
ومعموهلا,  »كي«الستقامة, وفيه فصل بني فنراه قد حكم عىل الرتكيب با

إنام تطلب كلمة مـن حقـل  »كي«ويف الوقت نفسه فقد حكم عليه بالقبح; ألن 
هل يظل عىل تأثره بعاملـه : األفعال, إال أنه مل جيزم بحكم الفعل يف هذه احلالة

 أو يبطل عملها?  »كي«

                                                           
  ).٤/١٠٢(, ومهع اهلوامع )٢/٣٩٤(ارتشاف الرضب  )١(

  ).٣/٥٠٤(رشح األشموين ) ٢(

  ).١/٢٦(الكتاب ) ٣(

  ).١/٢٩٤(السابق ) ٤(
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 : الرتجيح

لباحث أن الراجح هو ما بعد عرض املسألة وبيان آراء النحاة فيها, ير ا
والفعـل  »كي«ذهب إليه مجهور البرصيني وتبعهم الشنواين, من أن الفصل بني 

أهنـا ناصـبة للفعـل  − )١(كام يقول الريض −ال جيوز يف االختيار; وسبب ذلك 
بنفسها, وال يفصل بني العامل احلريف ومعمولـه; ألن احلـروف الناصـبة مـن 

ىل العمل مع الفصـل بينهـا وبـني معموهلـا, العوامل الضعيفة التي ال تقو ع
 .)٢(ويؤيد ذلك وصف سيبويه لذلك الرتكيب بالقبح

 : عليها »كي«تقديم معمول معمول : ثانيًا
 : مع معموهلا ومعمول معموهلا عىل صور أربع »كي«يأيت تركيب 

 . جئت كي أتعلم النحو: أن تأيت عىل األصل, مثل قولنا :األوىل
جئـت كـي : معمول معموهلا عىل املعمول فقط, مثـل أن يتقدم :والثانية
 . النحو أتعلم
جئت النحوَ كي : فقط, مثل »كي«أن يتقدم معمول معموهلا عىل  :والثالثة

 . أتعلمَ 
ا, نحو :والرابعة النحو جئت : أن يتقدم معمول معموهلا عىل املعلول أيضً

 .)٣(كي أتعلم
                                                           

  ).٤/٦١(رشح الريض عىل الكافية ) ١(

  ).٢٩٤, ١/٢٦(الكتاب ) ٢(

  ).٤/١٠٢(مهع اهلوامع : ينظر) ٣(
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 . النحاة حوهلاال إشكال فيها, وال خالف بني  والصورة األوىل

, فإهنا تنـدرج ضـمن املسـألة السـابقة, وهـي مسـألة أما الصورة الثانية
معمول الفعل الذي دخلـت عليـه, : ومعموهلا بمعموله, أي »كي«الفصل بني 

وقد سبق بيان املـذاهب فيهـا, وأن البرصـيني مل جييـزوا الفصـل بـاملعمول يف 
, أما ابـن مالـك فقـد »كي«االختيار, وأجازه الكسائي ولكن عىل إبطال عمل 

 . »كي«أجاز الفصل مع إبقاء عمل 
فهي حمل اخلالف بني النحاة, وقد جاء خالفهم فيهـا  وأما الصورة الثالثة

 : عىل مذهبني
 : املذهب األول

: يف نحـو قـول القائـل »كـي«عـىل  »كي«أنه جيوز تقديم معمول معمول 
مالـك وأبـو حيـان هـذا  ونسب ابـن. كي أتعلم النحو: جئت النحو كي أتعلم, أي

وال يتقـدم معمـول معموهلـا, وال «: »كي«املذهب إىل الكسائي, يقول ابن مالك عن 
أنـه ال جيـوز تقـديم معمـول )١(»يبطل عملها الفصل, خالفًا للكسـائي يف املسـألتني

وذهـب إىل منـع تقـديم . جئت النحو كـي أتعلـم: معموهلا عليها, فال جيوز أن يقال
وأبـو حيـان, , ليهـا ابـن مالـك, وابـن عقيـل, والـريضع »كـي«معمول معمـول 

 .)٢(النحاة والسيوطي, واألشموين, والشنواين, ونسبوه إىل مجهور

                                                           
  ).٢/٣٩٥(, وارتشاف الرضب )٤/١٥(ه البن مالك التسهيل مع رشح) ١(

, وارتشـاف )٤/٥١(, ورشح الريض عىل الكافية )٣/٧٢(, واملساعد )٤/١٥(رشح التسهيل ) ٢(
, وحاشية الشـيخ )٣/٥٠٤(, ورشح األشموين )٤/١٠٢(, ومهع اهلوامع )٢/٣٩٥(الرضب 

 ).٢/٢٣٢(يس عىل الترصيح 
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 : األدلة

استدل مجهور النحاة عىل صحة ما ذهبوا إليـه مـن منـع تقـديم معمـول 
ـا مصـدريا فـال يتقـدم  »كي«إن : عليها بأن قالوا »كي«معمول  إن كانـت حرفً

عليها; ألهنـا إذ ذاك موصـولة, ومعمـول املعمـول مـن متـام  معمول معموهلا
الصلة, فكام ال يتقدم معمول صلة االسـم املوصـول; كـذلك ال يتقـدم صـلة 

; ألهنـا مـؤثرة يف »كـي«احلرف املوصول, وينبغي أن يكون املنع آكد يف مسألة 
 .الصلة

وذلـك الفعـل  ،»أن«وإن كانت حـرف جـر, فالنصـب بعـدها بإضـامر 
 »أن«املضـمرة, ويلـزم مـن تقديمـه عـىل الـالم تقديمـه عـىل  »أن«لة لـاملنصوب ص

ا حرف موصول عامل يف صلته »أن«املضمرة, وال جيوز ذلك; ألن   .أيضً
 »كـي«عليها; ملا سبق من أن  »كي«أنه ال جيوز تقديم معمول معمول : والراجح

 .من املوصوالت, وكام جيوز تقدم املوصول عىل صلته; فكذلك هاهنا
النحـو جئـت كـي أتعلـم, : , وهي نحو قول القائلا الصورة الرابعةوأم

فظاهر كالم ابن عقيل والسيوطي أنه مل يقل هبا أحد من النحاة, إنـام اسـتنبطوا 
ز هذه الصورة مـن التقـديم, يقـول  من جتويز الكسائي للصورة الثالثة أنه جيوِّ

ا لقول ابن مالك −ابن عقيل  ا للكسائي يف امل: شارحً وإطالق «: −سألتنيخالفً
النحو جئت كي أتعلم, واجلمهور عـىل منعـه, وال يبعـد : التقديم يتناول مثل

 .)١(»عن الكسائي إجازته, كام هو مقتىض كالم املصنف

                                                           
  ).٣/٧٢(املساعد ) ١(
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ا قول السيوطي نقالً عن أيب حيان وال يبعـد أن جيـزئ «: ويدل عليه أيضً

 .)١(»لكنه مل ينقل −وهي الصورة الرابعة عندنا  −يف الثالثة 
جـح يف الصـورة السـابقة, وهـو رأي  والراجح يف هذه الصورة هو ما رُ

 .مجهور النحاة القائل بمنحها كام سبق

                                                           
 ).٤/١٠٢(ع مهع اهلوام) ١(
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  بني التعدي واللزوم »أبايل«

ال أكـرتث بـه, : أي »ال أباليه«: وقوهلم: )١(قال اجلوهري«: قال الشنواينّ 
ال أفكر  :»به«فهو فعل متعد بنفسه, ويقرب من معنى الفعل القلبي; ألن معنى 

 .فيه ازدراءً به, فجاء التعليق من هذه اجلهة
ا بالباء, حيث قال »أبايل«واستعمل يف املغني  ومـا أبـايل بقيامـك «: متعديً

 .»وعدمه
وقد تقدم عن اجلوهري ما يقتيض أنه متعد بنفسه, وكذا يف القـاموس ومل 

 .يذكر تعديته بالباء, فحرره
قــد  »ال أبــايل بـه«: وقـوهلم: قـال النـووي يف هتــذيب األسـامء واللغــات

استعملوه يف هذه الكتب وغريها, وهو صحيح, وقد أنكره بعض املتحـذلقني 
, وأنـه مل »ال أباليـه«: من أهل زماننا, وزعم أن الفقهاء يلحنون يف هذا, وأن الصـواب

يسمع من العرب إال هكذا, وغلط هذا الزاعم, بل أخربنا بجهالته وقلة بضاعته, بـل 
 .)٢(»وهو صحيح مسموع من العرب »أبايل بهال «: يقال

جتاوز الفعل فاعله إىل مفعول حيتاج إليه ويكملـه, ويسـمى : التعدي هو
ا, ويقابل التعدي: الفعل الذي يتجاوز فاعله اكتفاء : اللزوم, وهو: فعالً متعديً

 .)٣(الفعل بفاعله
                                                           

 ).٦/٢٢٨٥) (بال(الصحاح  : ينظر) ١(

 ).ب٧٦(الدرر البهية ) ٢(

  ).٣٠٩, ١/٣٠٨(الترصيح ) ٣(
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 : قولني متعديًا بالباء عىل »أبايل«وقد اختلف العلامء يف استعامل الفعل 
 : القول األول

ا بالبـاء وال بغريهـا, ووروده  »أبايل«أن  متعـد بنفسـه, وال يكـون متعـديً
ونسب اإلمام النووي هـذا الـرأي إىل مـن . ال أباليه: متعديًا بالباء حلن; فال جيوز إال

هم  .)١(سامهم بعض املتحذلقني من أهل زمانه, ومل يسمِّ
 : القول الثاين

ا بنفسه وبالباء, فيقالجيوز استخ »أبايل«أن  أبايل ال أباليه, وال : دامه متعديً
ـا عـىل مـا وقـع . به وذهب إىل هذا القول اإلمام النووي, ووافقه عليه الشنواين معلقً

 .)٢(»وما أبايل بقيامك وعدمه«: البن هشام يف مغني اللبيب من قوله
 : األدلة

 : أدلة القول األول
ي  بالبـاء بعـدم وروده يف اللغـة, وأن  »أبـايل«احتج القائلون بمنـع تعـدِّ

, ومل يـذكر تعديـه )٣(»مـا أكـرتث لـه: مـا أباليـه, أي: وقوهلم«: اجلوهري قال
 .)٤(بالباء

                                                           
  ).٣/٣٠(هتذيب األسامء واللغات ) ١(
  ).٢٤(مغني اللبيب ) ٢(
 ).٦/٢٠٧) (بىل(الصحاح ) ٣(
ا بالباء, وذلك يف قوله »أبايل«ورد يف الصحاح للجوهري استعامل ) ٤( ما أكرتث له, : الويق«: متعديً

 . »ما أبايل به: أي
  ).١/٤٣٠) (كرث(الصحاح 
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يه بنفسه أفصح من تعديه بالبـاء; واسـتدل  وذهب الزخمرشي إىل أن تعدِّ
 :)١(عىل ذلك بقول زهري بن أيب سلمى

ــــنَ أُمِّ أَوىف ظعَ ــــتُ مَ ي ــــد بالَ قَ ــــــن أُ  لَ كِ لَ ــــــايلوَ ب   )٢(مُّ أَوىف ال تُ

 : أدلة القول الثاين
 بنفسها, بورود ذلك  »أبايل«استدل القائلون بجواز تعدي  بالباء كام تُعدَّ

 :يف املسموع من كالم العرب
ليأتني عىل النـاس «: الثابت يف صحيح البخاري فمن ذلك قول النبي 

, ويف الصـحيح )٣(»حـرامأمن حالل, أم مـن : زمان ال يبايل املرء بام أخذ املال
سول اهللا  كعن أنس بن مال« ـبِيٍّ هلـا فقـال  أَن رَ بْكِي عىل صَ أة تَ أتى عىل امرَ
ي :هلا ِ ربِ اصْ بَايلِ بمصيبتي :فقالت .اتقِي اهللاَ وَ إنـه  :فلام ذهب قِيـلَ هلـا !?وما تُ

ثْلُ املوت ;رسول اهللاِ  ابِ  ,فأخذها مِ وَّ ِدْ عىل بابِهِ بَ  :نيَ فقالـتفأتت بابه فلم جتَ
                                                           

زهري بن أيب سلمى ربيعة بن رياح املزين, من مرض, حكيم الشعراء يف اجلاهلية, وكان أبـوه : هو) ١(
ا, وكان ينظم القصـيدة يف شـهر وينمقهـا  وخاله وأخته اخلنساء وابناه كعب وبجري شعراء مجيعً

 . هـ., وتويف سنة ثالث عرشة ق)احلوليات(قصائده تسمى وهيذهبا يف سنة, فكانت 
, )١/٦٣(, وطبقــات فحــول الشــعراء )٤٤(, والشــعر والشــعراء )١/١٠٠(العمــدة : ينظــر

 ).٢/٤٧٩(واملزهر 

, وأسـاس )١/٣٩٠) (بـول(, ولسـان العـرب )٣٤٢(البيت من الوافر, وهو لزهري يف ديوانـه ) ٢(
 ).١/٦٤) (بلو(البالغة 

$ ®: قال اهللا عز وجـل: كتاب البيوع, باب) ٤/٣٩٢(خاري أخرجه الب) ٣( yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ 

Ÿω (#θ è= à2 ù's? (##θ t/Ìh9$# $ Z≈ yè ôÊ r& Zπ xyè≈ ŸÒ •Β 〈 ]٢٠٨٣(, حديث ]١٣٠: آل عمران.(  
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فْك ,يا رسول اهللاِ رِ ة: فقال !!مل أَعْ مَ دْ  عنـدَ أَولِ  :أو قال ,إنام الصربْ عند أَول صَ
ةا مَ دْ  .)١(»لصَّ

ـغْ إن اهللا ال يُ « :قال رسـول اهللا  :قال )٢(عن معاوية بن أيب سفيانو ب لَ
 ْ ومـن مل  ,ا يفقهـه يف الـدينومن يرد اهللا به خـريً  ,بام ال يعلم أُ بَّ نَ ب وال يُ لَ وال خيُ

 .)٣(»به يفقهه يف الدين مل يبالِ 
 : املناقشة

بالبـاء بأنـه ال يلـزم  »أبايل«نوقش ما احتج به القائلون بعدم جواز تعدي 
من عدم ذكر اجلوهري لتعديه بالباء أنه غري صحيح; وال سيام وقـد نـص كثـري مـن 

ال أخابره; لقلـة : ال أباليه, أي: ومنه قوهلم«: اللغويني عىل استعامهلا, يقول الزخمرشي
 .)٤(»ال أبايل به: اكرتاثي له, وهو أفصح من

                                                           
, )١٢٨٣(زيـارة القبـور, حـديث : كتـاب اجلنـائز, بـاب) ٤٩٣, ٣/٤٩٢(أخرجه البخـاري ) ١(

يف الصـرب عـىل املصـيبة عنـد الصـدمة األوىل, : كتاب اجلنائز, بـاب) ٦٣٨, ٢/٦٣٧(ومسلم 
  ).١٥/٩٢٦(حديث 

 أسلم زمـن الفـتح, ويل ,, أبو عبد الرمحنيصخر بن حرب األموبن معاوية بن أيب سفيان : هو )٢(
ـ اخلالفةالشام عرشين سنة, و ـا, عـاقال, خليقً , سائسً , كريامً ا لإلمـارة عرشين سنة, وكان حليامً

 .هـ سنة ستني تويف. كامل السؤدد
 ).٣/٣٧٣(الثقات و, )١٠/٢٠٧(هتذيب التهذيب و, )٢٨/١٧٦(هتذيب الكامل : ينظر

, )٥/٢١٩(, وأبــو نعــيم يف حليــة األوليــاء )١/٢٤٠(أخرجــه الطــرباين يف مســند الشــاميني ) ٣(
  .  مل يبل به: , بلفظ)١٣/٣٧١(يعىل يف معجمه  وأبو

  ).١/٥١(أساس البالغة ) ٤(
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حلـن أو خطـأ,  »ال أبايل بـه«بالفصاحة, ال يقتيض أن  »ال أباليه«فوصفه لـ
ال أهـتم بـه وال أكـرتث : ال أباليه, وال أبايل به, أي: وقوهلم«: ويقول الفيومي

 .)١(»له
فعـل يتعـد  »أبايل«واعلم أن «: ويف حاشية الدسوقي عىل مغني اللبيب

ال أكرتث به; وقد يتعد بحرف اجلر; ولذا قال الشارح : ما أباليه, أي: بنفسه, تقول
 .)٢(ونسبه إىل الدماميني »...وما أبايل بقيامك: بعد

وقـد : قـال شـيخنا. ما أكرتث له: ما أباليه, أي: وقوهلم«: وقال الزبيدي
ا; كام قاله البدر  . الـدماميني يف حـوايش املغنـيصححوا أنه يتعد بالباء أيضً

وي احلـديث. مل أكرتث به: ما باليت به, أي: يقال: أي. انتهى وتبقـى : وهبام رُ
 . حثالة ال يباليهم اهللا بالة

 .)٣(ال يبايل هبم بالة: ويف رواية
 .)٥(اهـ »...أن األُوىل أفصح )٤(ولكن رصح الزخمرشي يف األساس

 : الرتجيح
حه النووي وتابعه الشنواين, من صحة ما صح −لد الباحث  −يرتجح 

ال أبايل به; وذلك لصحة وروده عن العـرب الفصـحاء, وإقـرار علـامء : قولنا
 .اللغة به

                                                           
  ).١٢٤(, والتعاريف للمناوي )٦٢) (بىل(املصباح املنري ) ١(

  ).١/٢٩(حاشية الدسوقي عىل مغني اللبيب ) ٢(

  ).١/١٥٦) (بال(النهاية يف غريب احلديث واألثر ) ٣(

  ).١/٥١(أساس البالغة ) ٤(

  ).٢١٠, ٣٧/٢٠٩) (بىل(تاج العروس ) ٥(
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ا
ً
  احلروف: ثالث

β ®: نوع الالم يف قوله تعاىل Î) uρ šχ% x. öΝ èδ ã ò6 tΒ tΑρ ã” tIÏ9 çµ ÷ΨÏΒ 

ãΑ$t6Åg ø:   ]٤٦:إبراهيم[ 〉 #$

: وهي املسبوقة بـام كـان أو مل يكـن: قوله«: قال الشنواين عن الم اجلحود
بكون ماضٍ وهو منفي ناقص مسند ملا أسند إليه الفعل املقرون بالالم كـام : أي

 .)١(منفي بام أو مل: يف املغني
: أن, ورشط النفي أال ينتقض بـإال, فيمتنـع: ملّا, وبام: وأحلق بعضهم بلم
 .ما كان زيد إال ليفعل

ـا يف  وال يدخل يف هذا احلكم بقية أخوات ـا ملـن أجـازه قياسً كان, خالفً
 .أخواهتا, وملن أجازه يف ظننت

β ®: −تعـاىل  −وزعم كثري من النـاس يف قولـه : قال يف املغني Î) uρ šχ% x. 

öΝ èδ ã ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$ t6 Åg ø: بكرسـ  −, يف قراءة غري الكسائي ]٤٦:إبراهيم[ 〉 #$
 .أهنا الم اجلحود −الالم األوىل وفتح الثانية

 »كـان«, والخـتالف فـاعيل »مل«و »مـا«وفيه نظر; ألن النايف عىل هذا غـري 
 .»تزول«و

وعنـد اهللا جـزاء : رشطيـة, أي »إنْ «, وأن »كـي«والذي يظهر يل أهنـا الم 
مكرهم وهو مكر أعظم منه, وإن كان مكرهم لشدته معدا ألجل زوال األمور 

                                                           
 ).٢٧٩, ٢٧٨(مغني اللبيب : ينظر) ١(
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أشـجع مـن فـالن, وإن كـان أنـا : العظام املشبهة يف عظمها باجلبال, كام تقول
 .)١(»معدا للنوازل

أن املضارع ينصب إذا صحبه حـرف  »إعراب الفعل«قرر النحاة يف باب 
خمتصة مـن بـني أخواهتـا بالعمـل مظهـرة أو مضـمرة,  »أنْ «, وجعلوا ناصب

جئتـك «: النافيـة, نحـو »ال«ويكون ظهورها واجبًا إذا وقعت بني الم اجلر, و
ا  . )٢(»لئال ترضب زيدً

النافية, ومل يسبق  »ال«بعد الم اجلر, ومل يقرتن الفعل بـ »أنْ «أما إذا وقعت 
 :وإضامرها »أن«فإنه جيوز إظهار  –بكون ماضٍ ناقص منفي 

ßNö ®: فاإلظهار, نحو قوله تعاىل ÏΒé& uρ ÷βL{ tβθä. r& tΑ ¨ρr& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡ßϑø9 سورة  [ 〉 #$
 .] )١٢(الزمر, اآلية 

tΡó$ ®: واإلضــامر نحــو قولــه تعــاىل É∆é& uρ zΝ Î=ó¡ä⊥ Ï9 Éb>t Ï9 š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# 〈 )٣(   
 . ] )٧١(سورة األنعام, اآلية [

; ألهنا مثلها يف إفادة »كي«وتسمى الالم الداخلة عىل الفعل فيام سبق الم 
 . )٤(التعليل

                                                           

  ).أ١٠٠ب, ٩٩(رر البهية الد) ١(

, ٢/٢٨٨(ورشح األشــموين , )٦٨٦(, ورشح املكــودي )٢/٣٤٦(رشح ابــن عقيــل : ينظــر) ٢(
  .,)٣/٢٩١(, وحاشية الصبان )٢٨٩

, وحاشـــية الصـــبان )٢/٢٨٩(, ورشح األشـــموين )٢/٤٠٢(ارتشـــاف الرضـــب : ينظـــر )٣(
)٣/٢٩١.(  

, )٣/٢٩٢(, وحاشــية الصــبان )٢/٢٨٩(, ورشح األشــموين )٦٩٢(رشح املكــودي : ينظــر) ٤(
  ). ٢/١١٣(وحاشية اخلرضي 
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بعد الم اجلر, وسبقت بكون ناقص ماضٍ منفـي, فـإنه  »أن«وإن وقعت 
ــام يف »أن«جيــب إضــامر  ــاىل; ك ــه تع %tΒuρ tβ$ ®: قول x. ª!$# yì‹ ÅÒã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î)  〈  

óΟ ®: , وقـولـه تعــاىل] ١٤٣البقرة, اآلية [   ©9 Ç⎯ ä3 tƒ ª!$# t Ï øóu‹ Ï9 öΝ çλm; Ÿωuρ öΝ åκ u‰ Ï‰öκ u Ï9 

Kξ‹ Î6 y™ 〈 ]  ألهنـا )١(»الم اجلحود«وتسمى هذه الالم بـ , ] ١٣٧النساء, اآلية ;
الم النفـي; ألن : )٣(, وسـامها النحـاس)٢(ائـامً د –النفـي : أي –تالزم اجلحد 

, واستحسن ذلك منه األشـموين يف رشحـه لأللفيـة, )٤(النفي أعم من اجلحد
, ويـدفع هـذا التصـويب مـا ذكـره الشـيخ خالـد )٥(»وهو الصـواب«: وقال

مـن «هـو  »الم اجلحـود«, من أن تسمية هذه الالم بـ "الترصيح"األزهري يف 
إن اجلحود عبارة عن إنكار احلق, ال عن مطلق النفي, تسمية العام باخلاص; ف

ـا عـىل األشـموين)٦(»والنحويون أطلقوه وأرادوا الثاين : , قـال الصـبان معلقً
                                                           

, )٦٩٣(, ورشح املكـودي )١/٤٨٣(, ومغنـي اللبيـب )٢٣, ٤/٢٢(ورشح التسـهيل : ينظر) ١(
ــموين )٢/٢٣٦(ورشح الترصــيح  ــبان )٢/٢٨٩(, ورشح األش ــية الص , )٣/٢٩٢(, وحاش
  ). ٢/١١٣(وحاشية اخلرضي 

  ).١/٤٨٣(مغني اللبيب : ينظر) ٢(
أمحد بن حممد بن إسامعيل املرادي املرصي, أبو جعفر النحاس, من علامء التفسـري واللغـة, : هو )٣(

تفسري القرآن, وإعـراب القـرآن, وتفسـري : كان من نظراء نفطويه, وابن األنباري, من تصانيفه
 .أبيات سيبويه, ورشح املعلقات السبع, تويف سنة ثامنٍ وثالثني وثالثامئة

 ).١/١٣٦(, وإنباه الرواة )٣/٣٠٠(, والنجوم الزاهرة )١/٩٩(عيان وفيات األ: ينظر
وحينئـذ; فمقتضـاه أن «: وعقب عىل هـذه التسـمية بقولـه). ١/٤٨٣(حاشية الدسوقي : ينظر) ٤(

  .»مدخول الالم إذا كان منفيا غري معلوم, ال تسمى الم اجلحود, وليس كذلك

 ).٣/٢٩٢(بان , وحاشية الص)٢/٢٨٩( رشح األشموين: ينظر) ٥(

  ).٢/٢٣٦(رشح الترصيح : ينظر) ٦(
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 . )١(»وهبذا يندفع تصويب قول النحاس«
يف قولـه  »تـزول«وإذا ثبت هذا, فقد اختُلف يف الالم الداخلة عىل الفعل 

(βÎ ®: تعاىل uρ šχ% x. öΝ èδã ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$t6 Åg ø:$# 〈 عىل قولني, بياهنام كاآليت : 
 : تفصيل اخلالف يف املسألة وبيان حمله
ــــاىل ــــه تع (βÎ ®: وردت يف قول uρ šχ% x. öΝ èδã ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$t6 Åg ø:$# 〈 

 : )٢(قراءتان
ـن)٤(, وابن وثاب)٣(قرأ هبا ابن عباس, وجماهد :القراءة األوىل َيْصِ  ,)٥(, وابـن حمُ

                                                           
  ).٣/٢٩٢(حاشية الصبان : ينظر) ١(

, )١/٣٦٥(, واملحتسـب )٣٦٣(, والسـبعة )٢/٧٩(معاين القـرآن للفـراء : تنظر القراءتان يف) ٢(
, والبحـر )٤٠٣, ٤/٤٠٢(, رشح طيبة النرش يف القراءات العرش )١٣/١٦٠(وتفسري الطربي 

  ). ٤٣٨, ٥/٤٣٧(املحيط 

هـم بالتفسـري مَ كـان أعلَ : , قال خصيفئاملقر ي, أبو احلجاج املخزوميجماهد بن جرب املك: هو )٣(
 .هـ جماهد, وباحلج عطاء, مات سنة مائة

 ).٣/١٢٠(الكاشف و, )٢/٢٢٩(تقريب التهذيب و, )٢٧/٢٢٨(هتذيب الكامل : ينظر

عباس وعبـد اهللا بـن عمـر,  وثَّ َقـه حييى بن وثاب األسدي الكويف املقرئ, رو عن ابن : هو )٤(
 .إمام يف القراءة, تويف سنة ثالث ومائة: الشيخ النسائي, وقال أبو

, وتـاريخ )٣/١٦٢(, وخالصة تـذهيب هتـذيب الكـامل )١١/٢٩٤(هتذيب التهذيب : ينظر
 ).٨/٣٠٨(البخاري الكبري 

هل مكة مـع ابـن كثـري, حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي, موالهم, املكي, مقرئ أ: هو) ٥(
 .اثنتني وعرشين ومائة: ثقة, رو له مسلم, مات سنة ثالث وعرشين ومائة, وقيل

 ).٢/١٦٧(غاية النهاية يف طبقات القراء : ينظر
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يْج رَ بَـالُ «: , والكسائي وهي)١(وابن جُ ِ نْهُ اجلْ ولُ مِ تَزُ مْ لَ هُ رُ كْ انَ مَ إِنْ كَ بفـتح  »وَ
 . وضم الالم األخرية »لتزول«الالم األوىل من 

 »وإن كان مكرهم تـزول منـه اجلبـال«: قرأ هبا اجلمهور :والقراءة الثانية
 . بكرس الالم األوىل وفتح األخرية

هو بحسـب هـذه  »تزول«يف نوع الالم الداخلة عىل  واخلالف بني النحاة
 : )٣(, وقد اختلف النحاة يف ذلك عىل قولني)٢(القراءة الثانية

: رشطية, واملعنـى »إنْ «, وأن »كي«أن هذه الالم هي الم  :القول األول −
ـدا « وعند اهللا جزاء مكرهم, وهو مكر أعظم منه, وإن كان مكرهم لشـدته معَ

أنا أشجع من : العظام املشبهة يف عظمها باجلبال; كام تقول ألجل زوال األمور
 . )٤(»فالن وإن كان معدا للنوازل

                                                           

, سـيد شـباب أهـل ي, أصـله رومـياملكـ عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج, أبو الوليـد: هو) ١(
ائهم, احلجاز  .ومائة ل مخسنييبعني ومائة, وقمات سنة تسع وأر .ومن قرَّ
هتـذيب  تـذهيب خالصـةو, )١/٥٢٠(تقريب التهذيب و, )١٨/٣٣٨(هتذيب الكامل : ينظر

 ).٢/١٧٨(الكامل 

, )٢٩١, ٢/٢٩٠(, ورشح األشــموين )١٦٠(, والالمــات )١/٤٨٤(مغنــي اللبيــب : ينظــر) ٢(
  ).٣/٢٩٤(وحاشية الصبان 

وحاشـية  ,)٢/١١٣(وحاشية اخلرضـي , )٣٩٠ ,٣٢٩, ١/٣٢٨(رس صناعة اإلعراب : ينظر) ٣(
 ).١/١٧٧(, وحاشية األمري )٤٨٥, ١/٤٨٤(الدسوقي 

, )٢/٣٩١(, ورشح األشـموين)٤٨٥, ١/٤٨٤(, ومغنـي اللبيـب )٢/٥٦٥(الكشاف : ينظر) ٤(
, ١/٤٨٤(, وحاشـية الدسـوقي )٢/١١٣(, وحاشـية اخلرضـي )٣/٢٩٤(وحاشية الصبان 

  ).١٦٠(الالمات , و)١/١٧٧(, وحاشية األمري )٤٨٥
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, )١(وإىل هذا القول ذهب الشنواين, وهـو يتفـق يف هـذا مـع ابـن هشـام
, فقد نص كل منهم عىل أن الالم يف اآلية هي الم )٣(, واخلرضي)٢(واألشموين

, وعبارهتم يف ذلك تكاد تكون عبـارة ; ووجهوا اآلية عىل املعنى املذكور»كي«
 . واحدة

(βÎ ®: وزعـم كثـري مـن النـاس يف قولـه تعـاىل«: قال ابن هشام uρ šχ% x. 

öΝ èδã ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$t6 Åg ø:$# 〈  بكرسـ الـالم األوىل,  –يف قراءة غـري الكسـائي
 أهنــا الم: والــذي يظهــر يل... أهنــا الم اجلحــود, وفيــه نظــر −وفــتح الثانيــة 

 . ثم ساق التوجيه واملعنى عىل النحو املتقدم )٤(»...كي
ليس من خمرتعاته, «بأنه  »والذي يظهر يل«: وقد علق الدسوقي عىل قوله

 .)٥(»بل من كالم الزخمرشي
(βÎ ®«: ونص كـالم الزخمرشـي uρ šχ% x. öΝ èδã ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$t6 Åg ø:$# 〈 :

; لتفاقمـه وإن عظم مكرهم, وتبالَغ يف الشدة, فرض ب زوال اجلبال منـه مـثالً
 إلزالة اجلبال, معدا لذلك, وقد جعلت : وشدته, أي وإن كان مكرهم مسوً

%tΒuρ tβ$ ®: نـافية, والالم مؤكدة هلا; كقوله تعـاىل »إن« x. ª!$# yì‹ ÅÒã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 〈 

                                                           
  ).١/١٧٧(, وحاشية األمري )٤٨٥, ١/٤٨٤(مغني اللبيب : ينظر) ١(

  ).٣/٢٩٤(, وحاشية الصبان )٢٩١, ٢/٢٩٠(رشح األشموين : ينظر) ٢(

  ).٢/١١٣(حاشية اخلرضي : ينظر) ٣(

  ).٤٨٥, ١/٤٨٤(مغني اللبيب : ينظر) ٤(

  ).١/٤٨٤(حاشية الدسوقي : ينظر) ٥(
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ـال وحمال أن تزول اجلبال بمكرهم : واملعنى, ] )١٤٣(سورة البقرة, اآلية [ عـىل أن اجلب
ثَلٌ آليات اهللا ورشائعه; ألهنا بمنزلة اجلبال الراسية ثباتًا ومتكنًا  . )١(»مَ

tΑρ ®: أن الـالم يف قولـه تعـاىل :القول الثـاين − ã” tI Ï9 〈  ,هـي الم اجلحـود
ا هلذا املكـر مـنهم; فإنـه : واملعنى وما كان مكرهم لتزول منه اجلبال; استحقارً

ثَـلٌ لرشـائع اهللا تعـاىلأهون من أن تزول منه اجلب   ونسـب .  )٢(ال, التي هـي مَ
, واخلرضي يف حاشيته )٤(, واألشموين يف رشحه لأللفية)٣(ابن هشام يف املغني
 . , هذا القولَ إىل كثري من الناس)٥(عىل رشح ابن عقيل

: وقد ذهب إىل هذا القول مكي بن أيب طالب يف إعرابه هلذه اآلية, فقـال
ــن نصــب « tΑρ ®مَ ã” tI Ï9 〈  أنْ «فــالالم الم اجلحــد, والنصــب عــىل إضــامر« ...

وما كان مكرهم لتزول منه اجلبال; عىل التصغري والتحقري ملكـرهم, : وتقديره
, فاجلبال يف هذه القراءة متثيل ألمر النبـي . هو أضعف وأحقر من ذلك: أي

 .)٦(»هو متثيل للقرآن: ونبوته ودالئله, وقيل

                                                           
  ).٢/٥٦٥(ف الكشا: ينظر) ١(

, )١٦٠(, والالمـات )١/٤٥٣(, ومشكل إعراب القرآن )٢/٧٩(معاين القرآن, للفراء : ينظر) ٢(
ــاب  ــداين )١١/٤١٣(واللب ــى ال ــ )١١٧(, واجلن ــراءات العرش ــ يف الق ــة النرش , ورشح طيب

)٤/٤٠٢ .(  

  ).١/١٧٧(, وحاشية األمري )١/٤٨٤(مغني اللبيب : ينظر) ٣(

  ). ٣/٢٩٤(, وحاشية الصبان )٢/٢٩٠( رشح األشموين: ينظر) ٤(

  ).٢/١١٣(حاشية اخلرضي : ينظر) ٥(

  ).١/٤٥٣(مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٦(
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يف توجيهـه لقـراءة  )١(و القاسـم النـويريوذهب إىل هذا القول أيضا أبـ
tΑρ ®مجهور القـراء  ã” tI Ï9 〈 ووجـه «: بكرسـ الـالم األوىل, وفـتح الثانيـة, فقـال

 »أن«, والـالم لـلجحود, والفعل منصوب بـ »ما«نافية; كـ  »إنْ «جعل : الكرس
ــــو ــــدها, نـح ــــرة بـع %tΒuρ tβ$ ®: مضمـ x. ª!$# öΝ ä3 yèÎ=ôÜ ãŠ Ï9 ’ n? tã É= ø‹ tóø9 $#   〈

 .)٢(»] ١٧٩آل عمران, اآلية [ 
 :األدلة

 :أدلة القول األول
tΑρ ®يدل ملا ذهب إليه القائلون بأن الالم يف  ã” tI Ï9 〈  مـا       »كـي«هـي الم

 :ييل
ــن رشط الم اجلحــود :أوالً  , »مل«, أو »مــا«أن يكــون النــايف معهــا : أن مِ

 .)٣(والنايف يف اآلية غريمها; فال تكون الالم الم اجلحود
ا يف  »أن«ينصب املضارع بـ «: يقول الشيخ خالد األزهري مضمرة وجوبً

                                                           
 . أبو القاسم, حمب الدين النويري, فقيه مالكي, عامل بالقراءات, حممد بن حممد: هو) ١(

الغيـاث, ورشح رشح املقدمات الكافية يف النحو والرصف والعروض والقافية, و: من تصانيفه
 .طيبة النرش يف القراءات العرش, ورشح الدرة املضية, تويف بمكة سنة سبع ومخسني وثامنامئة هـ

 ).٣/٣٠٨(, والفهارس التيمورية )٩/٢٤٦(الضوء الالمع : ينظر

 ).٤/٤٠٢(رشح طيبة النرش : ينظر) ٢(

ــب : ينظــر) ٣( ــي اللبي ة األمــري , وحاشــي)١/٤٨٤(, وحاشــية الدســوقي )٤٨٥, ١/٤٨٤(مغن
)١/١٧٧.(  



@ @
   

 :مخسة مواضع
بقت بكونٍ ناقص ماضٍ : أحدها لفظًا ومعنى, أو معنى  −بعد الالم إن سُ

 ® :, دون غريمها من أدوات النفي, نحو»مل«, والثاين بـ »ما«منفي, األول بـ  − ال لفظًا 
$tΒuρ šχ% Ÿ2 ª!$# öΝ ßγ t/ Éj‹yèã‹ Ï9 〈 ]  و ) ]٣٣(سورة األنفـال, اآليـة® Ο ©9 Ç⎯ ä3 tƒ ª!$# 

t Ï øóu‹ Ï9 öΝ çλm; 〈 ]  ١(»..])١٣٧(سورة النساء, اآلية(. 
والفعل الذي دخلت عليه  »كان«أن رشط الم اجلحود اتفاق فاعل  :ثانيًا

 .)٢(الالم, والفاعل يف اآلية خمتلف
 )٣(االسـم السـابقأن الفعل بعد الم اجلحود ال يرفع إال ضـمري : بمعنى

%tΒuρ šχ$ ®: املرفوع بفعل الكون; كام يف قوله تعاىل Ÿ2 ª!$# öΝ ßγ t/ Éj‹yèã‹ Ï9 〈 فـإن ,
 .»كان«قد رفع ضمري لفظ اجلاللة الذي هو مرفوع  »يعذب«الفعل 

ــاىل ــه تع ــا يف قول (βÎ ®: أم uρ šχ% x. öΝ èδã ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$t6 Åg ø:$# 〈 ــإن , ف
هـو  »كـان«, ومرفـوع »اجلبـال«هـو  »لتزول«عليه الالم  مرفوع الفعل الذي دخلت

 »كـي«; ألن الم »كـي«فاختلفا; فال تكون الالم للجحود, وإنام تكون الم  »مكرهم«
 .)٤(يصح أن يَرفع الفعل الذي بعدها غري ضمري االسم السابق عليها

                                                           
 ).٢/٢٣٥(رشح الترصيح : ينظر) ١(

 ).١/٤٨٤(, وحاشية الدسوقي )١/٤٨٤(مغني اللبيب : ينظر) ٢(

 ).٢/١١٣(, وحاشية اخلرضي )٣/٢٩٤(, وحاشية الصبان )٢/٢٩١(رشح األشموين : ينظر) ٣(

 ).٣/٢٩٤(حاشية الصبان : ينظر) ٤(
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إذا كانت نافية, فـدل دخـول الـالم يف  »إن«أن الالم ال تدخل عىل  :ثالثًا
نافية, مل تكن الالم للجحود;  »إن«أهنا ليست نافية, وإذا مل تكن  »إنْ «ية عىل اآل

: , ويف هـذا يقـول الزجـاجي)١(ألن رشط الم اجلحود أن تسبق بكـون منفـي
ا, كأنـه »ما«نافية بمعنى  »إن«جيوز أن تكون : قال بعضهم« : التي تكون جحـدً

ا بمكرهم  من أن تزول منه اجلبـال, ما كان مكرهم لتزول منه اجلبال; استحقارً
 »إن«وهذا جيد يف املعنى, إال أنه ضعيف يف العربية; ألن الالم ال تـدخل عـىل 

 .)٢(»إذا كانت نافية
 :أدلة القول الثاين

tΑρ ®: احتج القائلون بأن الالم يف قوله تعاىل ã” tI Ï9 〈  بأنه  −هي الم اجلحود
الم اجلحـود; فإنـه ال يف اآلية الكريمـة, وهكـذا تكـون  »أن«ال حيسن إظهار 

, وإنام مل حيسـن إظهـار »كي«, يف حني أنه جائز مع الم »أن«حيسن معها إظهار 
; ألن معنى النفي »سيقوم«: مع الم اجلحود; ألهنا مع الفعل كالسني معه يف نحو »أن«

فكام ال حيسن أن يفرق بني السني والفعل; كذلك «مع الم اجلحود هو نفي مستقبل; 
 .)٣(»رق بني الالم والفعلال حيسن أن يف

 
                                                           

, )٢/٢٣٦(ورشح الترصـيح , )٦٩٣(كـودي , ورشح امل)٢٣, ٤/٢٢(رشح التسـهيل : ينظر) ١(
 ).٢/٢٨٩(ورشح األشموين 

 ).١٦٠(الالمات : ينظر) ٢(

 ).١/٤٥٣(مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٣(
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 :الرتجيح
هو القول : بعد النظر يف أدلة القولني −يف رأي الباحث  −والذي يرتجح 

, »كـي«األول, الذي ذهب إليه الشنواين; فتكون الـالم يف اآليـة الكريمـة الم 
وليست الم اجلحود; وذلك لقوة األدلة التي احتج هبا أصحاب القـول األول 

سك أصحاب القول الثاين بدليل ال يكاد ينهض حجة عـىل وكثرهتا, يف حني مت
 .مطلوهبم

تعظيم مكر هؤالء : وأن املعنى ,»كي«وألن يف محل هذه اآلية عىل أن الالم الم 
ا بني معنى قراءة اجلمهور وقراءة الكسائي ومن تابعه − الكفار  , والتوفيق بني )١(توفيقً

 .معاين القراءات أوىل من محلها عىل االختالف
ـا «: يف اآلية نافية; بدليل قراءة من قـرأ »إن«كام يرتجح هذا القول بأن  مَ وَ

مْ  هُ رُ كْ انَ مَ  .)٢(»كَ
ــاىل ــه تع ــار قول ــر الكف ــيم مك ــدل لتعظ %!™ρâ ®: وي y` uρ @ ósÅ¡Î/ 5Ο‹ Ïà tã 〈   

ـا − فليس هناك ما يمنع أن يكون املراد ]  ٤٦إبراهيم, اآلية [  يف هـذه اآليـة هـو  − أيضً
 .ر عىل املعنى الذي ذكره أصحاب القول األولتعظيم مكر الكفا

                                                           
 ).١١/٤١٣(اللباب البن عادل احلنبيل : ينظر) ١(

, وتنظر القراءة يف احلجـة )١١/٤١٣(, واللباب, البن عادل )٥٦٦, ٢/٥٦٥(الكشاف : ينظر) ٢(
, )٢/١٧١(, وإحتـاف فضـالء البرشـ )٣٣٧, ١/٣٣٦(وإعراب القراءات السـبع , )٥/٣١(

 ).٣/٣٤٦(واملحرر الوجيز 
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  على اجلملة »بل«دخول 
حرف : أي: فإن دخلت عىل مجلة فهي حرف ابتداء: قوله«: قال الشنواين

بدأ بعده اجلمل, أي تستأنف وتقطع عام قبلهـا, ومـا ذكـره مـن أهنـا حـرف : تَ
 .ابتداء إذا دخلت عىل مجلة, هو الصحيح

فإن كان املعطوف هبا : لدين بن مالك يف قولهوقد رصح بأهنا عاطفة بدر ا
 .)١(»مجلة

 :عىل املفرد وعىل اجلملة »بل  «تدخل 
 :)٢(فإن دخلت عىل املفرد; كانت حرف عطف, وأفادت أحد معنيني

أن جتعل ما قبلها كاملسكوت عنه; فال حيكـم عليـه بيشـء,  :املعنى األول
ا : إجياب, نحـو ويثبت احلكم ملا بعدها; وذلك إذا تقدمها أمر, أو ارضب زيـدً

ا, و ا«قام زيد بل عمرو; فإن  :بل عمرً يف هذين املثالني يكون كاملسكوت  »زيدً
ا عىل  ا إليه يف  »عمرو«عنه; ويكون الرضب واقعً يف املثال األول, والقيام منسوبً

 .املثال الثاين
أن تقرر ما قبلها عىل حاله, وجتعل ضد حكمـه ملـا بعـدها,  :املعنى الثاين

                                                           
 ).ب٧٩(الدرر البهية ) ١(

ــاظم )٣/٣٦٨(, ورشح التســهيل )٨/١٠٤(رشح املفصــل : ينظــر) ٢( ــن الن , )٥٤٠(, ورشح اب
يب الوسـيط , والتهذ)١/١٠٣(, ومغني اللبيب )٢٣٠(, ورصف املباين )٢٣٥(واجلنى الداين 

, ومهـــع اهلوامـــع )٣/١١٢(, ورشح األشـــموين مـــع حاشـــية الصـــبان )١٦٢(يف النحـــو 
)٥/٢٥٧  ).١/٢٣٢(, والتعليق للدماميني )٢٥٦,
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ما قام زيد بل عمرو, وال يقـم زيـد بـل : ذلك إذا تقدمها نفي, أو هني, نحوو
ا«عمرو; فإن  من هذين املثالني يبقى عىل حاله من نفي القيام أو هنيه عنه,  »زيدً

; فيكون هو الذي حصل منه القيام يف املثال األول, »عمرو«ويثبت ضد ذلك لـ
 .واملأمور بالقيام يف املثال الثاين

عىل اجلملة; فإهنا تكون حرف إرضاب, وتفيـد أحـد  »بل«خلت أما إن د
ا  :)١(معنيني أيضً
فيكون القصـد مـن اإلرضاب إبطـال احلكـم املتقـدم,  اإلبطال;: األول

%θä9$s#) ®: وتقريــر حكــم خمــالف لــه; كــام يف قولــه تعــاىل uρ x‹sƒ ªB $# ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# # V$ s! uρ 3 

… çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4 ö≅ t/ ×Š$t6 Ïã šχθãΒt õ3 •Β 〈 ]بل هم عباد مكرمـون, : , أي]٢٦: األنبياء
ا من عبـاده, وقـررت  −سبحانه−افرتاءَ من زعموا اختاذ اهللا  »بل«فأبطلتْ  ولدً

 .أن هؤالء األوالد املزعومني ما هم إال عباد مكرمون
فيكون القصد من اإلرضاب انتقال املتكلم مـن غـرض  االنتقال;: املعنى الثاين

t ® :مـه; كـام يف قولـه تعـاىلإىل غرض آخر من أغراض كال x. sŒ uρ zΟ ó™ $# ⎯ Ïµ În/ u‘ 4’ ©? |Ásù 

∩⊇∈∪ ö≅ t/ tβρ ã ÏO ÷σ è? nο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9  ].١٦, ١٥: األعىل[ 〉 ∪∌⊆∩ #$

                                                           
, )٤/٢٩٨, ٣/٢٠٥, ١/١٥٠(, واملقتضــــب )٤٤٠ −٤٣٩, ١/٤٣٥(الكتــــاب : ينظــــر) ١(

ن معـط البـن , ورشح ألفية اب)٩٤(, ومعاين احلروف للرماين )١٤(وحروف املعاين للزجاجي 
ــواس  ــن )٣/٣٦٨(, ورشح التســهيل )٨/١٠٤(, ورشح املفصــل )١/٧٨٦(الق ,  ورشح اب

, )٢/١٤٨(, والترصـيح )١/١٠٣(, ومغنـي اللبيـب )٢٣٥(, واجلنى الـداين )٥٤٠(الناظم 
 ).٢١٠(, ومصابيح املغاين )٣/١١٣(ورشح األشموين مع حاشية الصبان 
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 :معنيني »بل«وذكر اجلوهري أن لـ
, وذلـك مثــل مـا ذكـره األخفـش عــن »إن«أن تكــون بمعنــى  :األول

#Éβ ®: −سـبحانه −بعضهم يف قــول اهللا  u™ö à) ø9 $# uρ “ÏŒ Ì ø. Ïe%! $# ∩⊇∪ È≅ t/ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. 

’ Îû ;ο ¨“ Ïã 5−$s) Ï© uρ ∩⊄∪ 〈 )وذلـك أن : إن الذين كفروا, قال: معناه] ٢, ١:ص[ )١
م ال سَ  .)٢(بد له من جواب أن القَ
ا,  »رب«تكون بمعنى  :الثاين ا كام يوضع احلرف موضع غـريه اتسـاعً جمازً

 :قال رؤبة بن العجاج
هٍ مَ هْ ه بَلْ مَ مَ هْ تُ بعد مَ )٣(قَطَعْ

  

بَّ مهمه: يعني   .رُ
 : )٤(وقال أبو النجم العجيل 

                                                           
 ).٢١, ١/٢٠(معاين القرآن لألخفش : ينظر) ١(
 ).٢٠٩(الصاحبي : ينظر) ٢(
, ورشح )٧/٥٤٩(, وخزانـة األدب )١٦٦(الرجز لرؤبة بن العجـاج وهـو يف ملحـق ديوانـه ) ٣(

, )١١/٧٠) (بلـل(, ولسان العـرب )٢٠٢(, ورشح شواهد الشافية )٣٨٩(شواهد اإليضاح 
 ).٣/٧٧(, وبال نسبة يف أوضح املسالك )٣/٣٤٥(وله أو للعجاج يف املقاصد النحوية 

 .»بل«املحذوفة بعد  »رب«بـ  »مهمه«حيث جر  »بل مهمه«: والشاهد فيه قوله
 ).٢/٦٠٣(, والشعر والشعراء )٧٥٣ −٢/٧٤٩(طبقات فحول الشعراء : ينظر) ٤(

أبو النجم الفضل بن قدامة العجيل, من أكابر الرجاز ومن أحسن النـاس إنشـادا : والعجيل هو
 . ة ثالثني ومائة هـتويف سن. للشعر, نبغ يف العرص األموي

 ).١٠/٤٦٤٠(, وبغية الطلب )٢/٧٤٥(طبقات فحول الشعراء : ينظر
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يَاضِ  نِ الغِ اءٍ عَ لٍ نَ نْهَ )١(بَلْ مَ
  

عي  زَ ; إمـا لتوكيـد »ال«زيدت قبلهـا  »بل«, فإهنا »ال بل«وأما : )٢(قال املَوْ
 :اإلرضاب بعد اإلجياب, مثل قول الشاعر

كَ البدرُ ال بلِ الشمسُ لـوْ مل ةٌ أوْ أفُـولُ   وجهُ ـفَ سْ ضَ لِلشمسِ كَ قْ  )٣(يُ
 .وإما لتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي 

 .بعد النفي »بل«زيادة  )٤(وقد منع ابن درستويه
 : وليس بيشء, وأنشد :)٥(قال ابن هشام

ا فً ـغَ ـلْ زادَين شَ تُـك ال بَ رْ جَ ا هَ مَ ـلِ   وَ ى ال إيل أجَ اخَ رَ دٌ تَ عْ رٌ وبُ جْ  )٦(هَ

                                                           
, وتـاج )٧/٢٢٢) (قضـض(يف لسـان العـرب  وهو أليب النجم العجيل, البيت من بحر الرجز) ١(

 ).١٩/٢٩) (قضض(العروس 
األصول وعلـم  وبرع يف فن ,اخلطيب املوزعي ,اإلمام مجال الدين حممد بن عيل بن عبد اهللا: هو )٢(

 .تويف بعد سنة عرشة وثامنامئة .حتى حاز رتبة االجتهاد واللغة الفقه
 ).٢٦٨(حتفة طبقات صلحاء اليمن : ينظر

, ومهـع )٢/١٤٨(, والترصـيح )٢/١١٣(البيت من اخلفيف, وهو بال نسبة يف مغني اللبيـب ) ٣(
 .)٦/١٣٥(والدرر , )٢/٤٢٨(ورشح األشموين , )٥/٢٥٥(اهلوامع 
 .لتوكيد اإلرضاب عبد اإلجياب »بل«قبل  »ال«حيث زيدت  »ال بل الشمس«: هد فيه قولهوالشا

 ).٥/١٥٧(, اهلمع )١٢٠(املغني : ينظر) ٤(
 ).١٢٠(املغني : ينظر) ٥(
, ورشح )٢/١٤٨(,  والترصـيح )١/١١٣(البيت من البسيط, وهو بال نسبة يف مغني اللبيـب ) ٦(

والـدرر , )٢/٤٢٩(ورشح األشـموين , )٥/٢٥٧(ع , ومهع اهلوامـ)١/٣٤٨(شواهد املغني 
)٦/١٣٨(. 

ا«: والشاهد فيه  .يف اإلجياب »بل«قبل  »ال«حيث زاد  »ال بل زادين شغفً
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هل تكون عاطفـة, : هذه التي تدخل عىل اجلملة »بل«اة يف واختلف النح
 :عىل قولني −أو حرف ابتداء 

. قبل اجلمل تكون حرف ابتداء, وليسـت بعاطفـة »بل«أن  :القول األول
, وهو ما قال به الشنواين, وصـححه )١(وإىل هذا القول ذهب مجاعة من النحاة

 ., وغريمها)٣(, واألشموين)٢(ابن هشام
حـرف إرضاب, فـإن تالهـا مجلـة كـان معنـى  »بـل«: شـاميقول ابـن ه

  وإما االنتقال من غرض إىل آخر, ووهم ابـن مالـك ... اإلرضاب إما اإلبطال
ــه ــم يف رشح كافيت ــه,  )٤(إذ زع ــذا الوج ــىل ه ــل إال ع ــع يف التنزي ــا ال تق   أهن

ــــــــه ⎯ &ô‰s% yxn=øùr ®: ومثال tΒ 4’ ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ t x. sŒ uρ zΟ ó™ $# ⎯ Ïµ În/ u‘ 4’ ©? |Ásù ∩⊇∈∪ ö≅ t/ tβρ ã ÏO ÷σ è? 

nο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 oΨ$ ®: , ونحو]١٦ −١٤: األعىل[ 〉 ∪∌⊆∩ #$ ÷ƒ t$ s! uρ Ò=≈ tGÏ. ß, ÏÜΖ tƒ Èd, pt ø:$$Î/ 4 

óΟ èδuρ Ÿω tβθçΗ s>ôà ãƒ ∩∉⊄∪ ö≅ t/ öΝ åκ æ5θè=è% ’ Îû ;ο t ÷Η wð 〈 ]وهي يف ذلك ]٦٣, ٦٢: املؤمنون ,
 .)٥(كله حرف ابتداء, ال عاطفة عىل الصحيح

                                                           
 ).٢٣٦(اجلنى الداين : ينظر) ١(
 ).١/١٠٣(مغني اللبيب : ينظر) ٢(

 ).٣/١١٣(رشح األشموين مع حاشية الصبان : ينظر) ٣(
فـإن كـان الواقـع : فلإلرضاب, وحاهلا فيـه خمتلـف »بل«وأما : يةيقول ابن مالك يف رشح الكاف) ٤(

بعدها مجلة; فهي للتنبيه عىل انتهاء غرض واستئناف غريه, وال تكـون يف القـرآن إال عـىل هـذا 
 .الوجه
 ).٣/١٢٣٣(رشح الكافية الشافية : ينظر

 ).١/١٠٣(مغني اللبيب : ينظر) ٥(
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عاطفــة, مــن إفــراد  −بــل : أي −وال بــد لكوهنــا «: األشــموين ويقــول
معطوفها, فإن تالها مجلة كانت حرف ابتداء, ال عاطفة عىل الصحيح, وتفيـد 

ا عامَّ قبلها −حينئذٍ −  .)١(»إرضابً
وإىل هذا القـول . الداخلة عىل اجلمل تكون عاطفة »بل«أن  :القول الثاين

, وقـد ذكـر )٣(حب رصـف املبـاينصـا )٢(ذهب بعض النحاة, مـنهم املـالقي
ا ابنـه يف رشحـه )٤(املرادي أن هذا هو ظاهر كالم ابن مالك ; كام رصح به أيضً

مجلة, فهي للتنبيـه عـىل  −بل: أي−فإن كان املعطوف هبا «: لأللفية; حيث قال
; فقـد جعـل مـا )٥(»زيد شـاعر, بـل فقيـه: انتهاء غرض واستئناف; كام تقول

ا; وهذا ال   .يكون إال إذا كانت عاطفةبعدها معطوفً
 :الرتجيح

والراجح من هذين القولني هو القول األول الذي أخذ به الشـنواين, أن 
قبل اجلملة حرف ابتداء, وليست عاطفـة; وذلـك ألن العطـف يقتيضـ  »بل«

                                                           
 ).٣/١١٣(رشح األشموين : ينظر) ١(
: مـن تصـانيفه. أمحد بن عبد النور بن راشد أبو جعفر املالقي النحوي, كـان عاملًـا بـالنحو: هو) ٢(

ـنف, ويـدل عـىل تقدمـه يف  رشح اجلزولية, ورصف املباين يف حروف املعاين, من أعظـم مـا صُ
 . تويف سنة اثنتني وستني وستامئة. العربية
 ).٢٣٢, ١/٢٣١(بغية الوعاة : ينظر

 ).٢٣٢(رصف املباين : ينظر) ٣(
 ).٣/١٢٣٤(رشح الكافية الشافية : ينظر) ٤(
 ).٥٤٠(رشح ابن الناظم : ينظر) ٥(
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 »بـل«الترشيك يف احلكم بني ما بعد حرف العطف وما قبله, واجلملة التي بعد 
ا وال غري خـرب عـام قبـل  تكون مستقلة عام قبلها; ومن ثم ال يصح إعراهبا خربً

, وقد نقل السيوطي إمجاع النحاة عىل عدم صحة اإلخبار باجلملة الواقعة »بل«
, وال »زيـد يـا أخـاه«: ال يسوغ اإلخبار بجملة ندائية, نحـو«: , فقال»بل«بعد 

 .)١(»باإلمجاع يف كل ذلك »حتى«, أو »بل«, أو »لكن«مصدرة بـ

                                                           
 ).٥/٢٥٧(مهع اهلوامع : ينظر) ١(
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  احملكية بالقول موقع اجلملة
ا لـه قولـه وتقـع اجلملـة مفعـوالً يف «: نقل الشنواين عن ابن هشام موافقً

 :ثالثة أبواب
 .باب احلكاية بالقول, أو مرادفه: أحدها

$tΑ ®: نحو: فاألول s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! وهل هي مفعول به, ]  ٣٠: مريم [ 〉 #$
هي دالة عـىل نـوع  ; إذ»قعد القرفصاء«: أو مفعول مطلق نوعي كالقرفصاء يف

 خاص من القول?
والذي غر األكثرين أهنم «: اختيار ابن احلاجب, قال: ثانيهام: فيه مذهبان

, ولـيس »علمـت لزيـد منطلـق«يف  »علـم«ظنوا أن تعلق اجلملة بالقول كتعلقهـا بــ
 .انتهى »كذلك; ألن اجلملة نفس القول, والعلم غري املعلوم فافرتقا

يصح أن خيرب عن اجلملة بأهنا مقولة كـام خيـرب عـن  والصواب قول اجلمهور; إذ
ا«من  »زيد« يف املثـال, فـال يصـح أن  »القرفصاء«بأنه مرضوب, بخالف  »رضبت زيدً

 , خيرب عنها بأهنا مقعـودة; ألهنـا نفـس القعـود, وأمـا تسـمية النحـويني الكـالم قـوالً
 .)١(»فكتسميتهم إياه لفظًا, وإنام احلقيقة أنه مقول وملفوظ

احلديث عن خالف النحويني يف املوقـع اإلعـرايب للجملـة املحكيـة  قبل
بالقول, وهل هي مفعول به أو مفعول مطلق, تنبغي اإلشارة إىل أنه قد ينـوب 

 :عن املفعول املطلق أشياء, منها
                                                           

 ).أ/١٠٩(الدرر البهية ) ١(



@ @
   

مرادف معناه, وقد يكون هذا املرادف ملعناه مالقيًا للفعـل يف اشـتقاقه كاسـم 
, وأعطى عطاءً اغت: املصدر غري العلم, مثل الً سْ  .سل غُ

  واهللا أنبـتكم مـن األرض  ﴿: وقد يكون اسم عـني, كـام يف قولـه تعـاىل
ا ا لفعل آخر, من نحو قوله تعـاىل)١(﴾ نباتً وتبتـل إليـه  ﴿: , وقد يكون مصدرً

 .)٢(﴾ تبتيالً 
, أما : »تبتل«فمصدر  تَّلَ «فهو مصدر  »تبتيالً «تبتُّالً  .)٣(»بَ

ا ال يالقـي الفعـل يف االشـتقاق كام قد يكون النائب عن ا ملصدر مصـدرً
; : ولكنه دال عىل نوع من املصدر, ومن أمثلته رَ قَ هْ قعد القرفصاء, ورجع القَ

«و »القرفصاء«فـ رَ قَ هْ منصوبان عـىل أهنـام نائبـان عـن املفعـول املطلـق,  »القَ
, فحـذف املصـدر : واألصل ـرَ قَ هْ قعد القعدة القرفصاء, ورجع الرجوع القَ
 .)٤(عنه لفظ دال عىل نوع منه وأنيب

وبناء عىل جواز نيابة مرادف املصدر له; وقع خـالف بـني النحـاة حـول 
; هـل  ﴾ قال إين عبد اهللا ﴿: موقع اجلملة املحكية بالقول, من نحو قوله تعاىل

 :عىل قولني –هي مفعول به, أو مفعول مطلق مبني للنوع 

                                                           
  .١٧: نوح) ١(

  .٨: املزمل) ٢(

  ).٣٢٨, ١/٣٢٧(, والترصيح )٥٥(املفصل : ينظر) ٣(

ــر) ٤( ــيبويه : ينظ ــاب س ــ)١/٣٥(كت ــالك )١٦٥(ة , وأرسار العربي ــح املس , )٢/٢١٣(, وأوض
  ).١/٣٢٨(والترصيح 
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 :القول األول
حمل نصب عـىل أهنـا مفعـول مطلـق مبـني أن اجلملة املحكية بالقول يف 

للنوع; لداللة اجلملة املحكية عىل نوع خـاص مـن القـول; فتكـون كمـرادف 
 .)١(وذهب إىل هذا القول ابنُ احلاجب. مصدره

 :القول الثاين
وذهـب إىل . أن اجلملة املحكية بالقول يف حمل نصب عىل أهنا مفعول بـه

, وعـزاه ابـن هشـام )٣(ين, والصبان, والشنوا)٢(هذا القول الريضُّ وابن هشام
 .والصبان إىل اجلمهور

 :األدلة واملناقشة
استدل ابن احلاجب عىل أن اجلملة املحكية بالقول يف حمل نصب مفعول 

بأن اجلملة هي عني القول الذي قيل وحيكـى, والـذي هـذه حالـه يكـون  − مطلق 
ا, وقد نقل عنه ابن هشام أنه قال رَّ «: مفعوالً مطلقً أهنم ظنـوا أن : األكثرين والذي غَ

لِمَ «تعلق اجلملة بالقول كتعلقها بـ يْدٌ منطلقٌ «يف  »عَ تُ لزَ لِمْ ولـيس كـذلك; ألن  »عَ
 .»اجلملة نفس القول, والعلم غري املعلوم; فافرتقا

 :ونوقش ما ذهب إليه ابن احلاجب من وجهني

                                                           
  ).١٧٥, ٤/١٤٤(رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب : ينظر) ١(

  ).٥٣٨(مغني اللبيب : ينظر) ٢(

  ).٢/٥٤, ١/١٧(حاشية الصبان عىل رشح األشموين : ينظر) ٣(
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تسمية  ; وذلك كام يف»املقول«ويراد به  »القول«أنه يصح أن يطلق  :األول
 .)١(»امللفوظ«بـ »اللفظ«النحويني لـ
, »قائـل«مـن غـري تنـوين  »زيدٌ قائمٌ : أنا قائِلُ «: أنه جيوز أن يقال :والثاين

, فـإذا جـازت إضـافة اسـم »زيد قـائم«إىل مجلة  »قائل«وذلك بإضافة الفاعل 
لِمَ أن هذه اجلملة ليست مفعوالً مطلقً  »قائل«الفاعل  ا; إىل اجلملة التي بعده; عُ

زيـدٌ : ; فال يقال)٢(إذ اسم الفاعل ال يضاف إىل املصدر كام نص عليه النحاس
 .ضاربُ الرضبِ القويّ 

 :الرتجيح
بعد عرض قويل العلامء يف املسألة; يتبني رجحان مـذهب مجهـور النحـاة 
والشنواين, القائل بأن اجلملة املحكية بالقول يف حمل نصب عىل أنه مفعول به; 

 .املعارض الراجح وذلك لسالمته من

                                                           
  ).٥٣٩(, ومغني اللبيب )٤/١٧٥(رشح الريض عىل الكافية : ينظر) ١(

, وهـذا بخـالف )٤/١٤٤(, ورشح الريض عىل الكافية )٢/٣٧( معاين القرآن للنحاس: ينظر) ٢(
 .إضافة املصدر إىل الفاعل; إذ هي جائزة, ووردت يف كالم العرب بكثرة

 ).٣/٦٣(, ومهع اهلوامع )٣/٢١٢(, وأوضح املسالك )١٩٧, ١٩٦(اللمع : ينظر
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ي«تعيني النون احملذوفة من 
ِّ
ا«و  »إن

َّ
  »إن

$tΑ ®: قولـه«: يقول الشنواين s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! , ويف »إننـي« »إين«أصـل : 〉 #$
إين, «إىل أن املحذوف منـه ومـن  )١(املحذوف منه خالف; فقد ذهب ابن مالك

ــأين ــي, وك ــن البرصــيني »ولكن ــرين م ــذهب األكث ــو م ــة, وه ــون الوقاي  ن
 .)٢(والكوفيني

هـو : )٤(إىل أن املحذوف هو النـون األوىل, وبعضـهم )٣(وذهب بعضهم
 .النون الثانية

 .)٥(, وهو مذهب سيبويه»لعيل«والصحيح األول; ألهنا طرف, وبدليل 
, فقد حكى بعض النحويني فيـه املـذاهب الثالثـة, إال أن »إنا«وأما نحو 

هنا هي الضمري, ولثبـوت حـذفها  حذف الثانية; ألن الثالثة −هنا  −الصحيح 
 .)٦(»إذا خففت »إن«مع 

’ %tΑ$s ®: يف نحو قوله تعاىل »إين«حتدث الشنواين عن أصل كلمة  ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã 

                                                           
 ).١/٢٢٦(رشح الكافية الشافية ) ١(
 ).١/١٥٩(, وتوضيح املقاصد )١/٤٧٠(ف االرتشا) ٢(
 .السابق نفسه )٣(
 .السابق نفسه )٤(
 ).٢/٣٦٩(الكتاب ) ٥(
إل آخـره منقـول  "فقد ذهب ابن مالـك":والنص من أول قوله) أ١١٠ب, ١٠٩(الدرر البهية  )٦(

 ).١/١٥٩(عن توضيح املقاصد 
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وأخواهتـا,  »إن«, وذكر أن األصل أن تلحـق نـونُ الوقايـة ]٣٠ :مريم[ 〉 #$!»
 .إنني, وأنني, وكأنني, ولكنني, وقد حتذف: فيقال

تلحق آخر الفعل لتقيه من أن تدخله كرسة الزمة عند  نون: ونون الوقاية
ا  .)١(نون العامد: اتصاله بياء املتكلم, وتسمى أيضً

هـذه «وأخواهتـا; ألن  »إن«هذا هو األصل فيها, غري أهنا قد دخلت عىل 
بِهة للفعل مفتوحة األواخر, فزدْتَ فيها النون كام زدت يف الفعـل  شْ احلروف مُ

, وملّا كانـت هـذه األحـرف مشـبهة للفعـل )٢(ول املربدكام يق »لتسلم حركاهتا
; فقد جاز حذف النون  .)٣(وليست بأفعالٍ حقيقيةً

إين وإنني, وكـأين وكـأنني, ولكنـي ولكننـي, : تقول«: يقول ابن الناظم
ـنَ أن  سُ بإثبات النون وحذفها; ألن هذه احلروف قريبة الشبه مـن الفعـل; فحَ

نيَ عنه الفعل تارةً  ا بيـنهام تصان عام صِ ا هلا به, وأال تصان عنه أُخر; فرقً إحلاقً
 .)٤(»وبينه

وقد عللوا كذلك حذف النون بكثرة االستعامل وإرادة التخفيـف, فقـد 
اجتمعت يف آخرها نونات ثالث, وبنـاء عـىل اعتبـار أن األصـل حلـاق نـون 
 الوقاية يف هذه احلروف; فقد اختلف العلامء يف تعيني النون املحذوفة من مثـل

                                                           
 ).١/١٠٨(رشح ابن عقيل ) ١(
 ).١/٢٥٠(املقتضب ) ٢(
 ).٤٦(, والكليات للكفوي )١/٢٢٦(, ورشح الكافية الشافية )٣/١٢٣(ل رشح املفص) ٣(
 ).٦٩(رشح ابن الناظم ) ٤(
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ا«, ومثل »إينِّ «  :كالتايل »إنَّ
 :»إينِّ «النون املحذوفة من مثل : أوالً 

كـأين, −ونظرياهتـا  »إين«اختلف العلامء يف تعيـني النـون املحذوفـة مـن 
 :عىل ثالثة أقوال −ولكني

 :القول األول
ونظرياهتـا, وهـي  »إنَّ «هي النون األوىل من نـوين  »إينِّ «أن املحذوف من 
ومل تنص أيّ من املصادر التي بني يـدي . أدغمت يف الثانيةالنون التي سكنت ف

 .عىل نسبة هذا القول ألحد من العلامء
 :القول الثاين

ومل تـنص . ونظرياهتـا »إنَّ «هو النـون الثانيـة مـن نـوين  »إين«أن املحذوف من 
ا − التي ذكرت اخلالف يف املسألة  − املصادر   .عىل القائل هبذا القول أيضً

 :القول الثالث
وذهب إىل القول بـأن املحـذوف . هو نون الوقاية »إين«أن املحذوف من 

  , )٣(, وابــن يعــيش)٢(, واملــربد)١(ســيبويه: هــو نــون الوقايــة »إين«مــن 

                                                           
 ).٢/٣٦٩(الكتاب ) ١(

 ).١/٢٥٠(املقتضب ) ٢(

 ).٣/١٢٣(رشح املفصل ) ٣(
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; كـام يفهـم مـن )٤(, واألشـموين)٣(, والشـيخ خالـد)٢(, وابنـه)١(وابن مالك
, )٥(نيكالمهم, وصححه الشنواين, وعزاه إىل األكثرين من البرصيني والكوفي

 .)٦(كام عزاه الكفوي إىل اجلمهور
 :األدلة

 ْ علَّل بعض النحويني للقولِ األول الذي ير أن النون األوىل مـن نـوينَ
هذه النون ملَّا اعتلَّت بالسكون جـاز : بأن »إين«ونظرياهتا هي املحذوفة يف  »إنَّ «

ع إليه االعتالل  .)٧(أن تعتلَّ باحلذف; إذ الساكن يُرسْ
ــلَ ل لِّ ــوين وعُ ــن ن ــة م ــون الثاني ــذاهبِ إىل أن الن ــاين ال ــول الث    »إن«لق

وأمثالـه,  »إنَّ «بأهنـا يف الطـرف مـن احلـرف  »إين«ونظرياهتا هي املحذوفـة يف 
والطرف هو حملُّ المات الكلمـة, التـي يلحقهـا التغيـري; فـالقول بأهنـا هـي 

ىلَ   .)٨(املحذوفة أَوْ

                                                           
 ).١/٢٢٦(رشح الكافية الشافية ) ١(

 ).٦٩(رشح ابن الناظم ) ٢(

 ).١/١١٢(الترصيح ) ٣(

 ).١/١٨٢(رشح األشموين ) ٤(

 ).١/١٥٩(توضيح املقاصد ) ٥(

 ).٤٦(الكليات ) ٦(

٢/١٨١(مهــع اهلوامــع ) ٧( وحاشــية يــس عــىل الترصــيح , )١/١٨٢(, وحاشــية الصــبان )١٨٠,
)١/١١٢.( 

 .املراجع السابقة) ٨(
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لِّلَ للقول الثالث الذي يقول هـي نـون  »إين«التي حـذفت مـن إن النون : وعُ
علت النونان ثالثًا  .الوقاية بأهنا هي منشأ الثقل; إذ بإضافتها جُ

ةً للفعـل;  ونوقش قول اجلمهور بأن نون الوقاية إنام دخلت للفرق مشاهبَ
 .)١(فال حتذف

 »إن«دخـول النـون عـىل هـذه احلـروف : وجياب عن هذه املناقشـة بـأن
هو من باب إحلاقهـا تكمـيالً ملشـاهبتها للفعـل  ; إذ)٢(وأخواهتا فرعيٌّ ال أصيل

; فيختلف بـذلك حكـم حـذفها منهـا عـن غـري هـذه )٣(الذي عملت ألجله
 .احلروف
 :الرتجيح

والذي يرتجح بعد عرض التعليالت املـذكورة ألقـوال النحـاة يف هـذه 
املسألة هو قول سيبويه ومجهور النُحاة وصححه الشـنواين, الـذي يقـول بـأن 

ونظرياهتا هو نون الوقاية; إذ إن القولني اآلخرين إذا كانـا  »إين«املحذوف من 
يستأنسان بعموم القواعد النحوية; كالساكن يرسع إليه االعتالل, أو الطـرف 

إن هذه القواعد العامة القاضية برتجيح أحـد القـولني : حمل التغيري; فإنا نقول
النونات التي , ثالث وأخواهتا من قاعدة حذف »إن«أبعدُ عن طبيعة  −األولني 

يقول هبا مجهور النحاة هنا; وذلك ملا مرَّ أن حلاق النـون هبـذه احلـروف لـيس 
                                                           

 ).١/٢٢٢(مهع اهلوامع ) ١(
 ).٣/١٢٣(رشح املفصل ) ٢(
 ).١/٢٢٢(مهع اهلوامع ) ٣(
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; بل تكميالً للمشاهبة بالفعل, وألن هذه القواعد أصدق ما تكـون عـىل  أصالً
ا  .غري احلروف, وإن كانت جتري عليها أيضً

لله النحـاة , وع)١(وإن كان قليالً −كام يتأيد هذا القول بام ورد من حذف 
; إذ ليس هبام نـون »لعل«, ويف »ليت«يف  −بتعليالت أخر كالندرة والرضورة

أخر; فال يشك أحـد أن املحـذوف مـنهام هـي نـون الوقايـة; فـالقول بـأن 
 »لعـيل«و »ليتـي«وأخواهتا هو نـون الوقايـة مـثلام يقـال يف  »إن«املحذوف من 

 .أقرب من القول بغري ذلك, واهللا أعلم
ا«لنون املحذوفة يف مثل ا: ثانيًا  :»إنَّ

الفاعلني; فالنونات  »نا«أو أخواهتا عند االتصال بـ »إن«احلديث هنا عن 
التـي هـي ضـمري  »نـا«, والنـون الثالثـة نـون »إنَّ «عبارة عن نـوين  »إننا«الثالث يف 

نْ ثم ختتلف عن   .يف أن الثالثة ليست نون الوقاية »إنني«الفاعلني; فمِ
ـ قـولَ  »إين«عن  »إنا« طبيعة النون الثالثة يف وهذا االختالف يف قد أقىصَ

أخـرج احلـرف  »إننا«مَن قال «: الفراء بأن املحذوفة هي النون الثالثة; إذ يقول
 »إنـا«, فاجتمعت ثالث نونات, ومن قـال »نا«عىل أصله; ألن كناية املتكلمني 

ذه النـون الثالثـة ; إذ إن ه)٢(»استثقل اجتامعها, فأسقط الثالثة وأبقى األوليني
, وحذف بعض األسامء لـيس بسـهل عـىل حـد »نا«جزء من اسمٍ هو الضمريُ 

 .)٣(قول السمني احللبي
                                                           

 ).١/١١٢(الترصيح ) ١(

 ).١٢/٨٩(روح املعاين  :ينظر) ٢(
 ).٤/١٠٩(الدر املصون ) ٣(
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ضـمري املتكلمـني ال تكـون  »نـا«أن : والـذي أختـاره«: يقول أبو حيـان
املحذوفة; ألن يف حذفها حذفَ بعض اسـم وبقـي منـه حـرف سـاكن, وإنـام 

: فحـذفت الجـتامع األمثـال, وبقـي مـن احلـرف, »إن«النون الثانية من : املحذوفة
 .اهلمزةُ والنون الساكنة, وهذا أوىل من حذف ما بقي منه حرف

ا هـد : وأيضً عْ د حذف هذه النون مع غري ضـمري املتكلمـني, ومل يُ هِ فقد عُ
ىلَ  »إنَّ «, فكان حذفها من »نا«حذف نون   .)١(»أَوْ

اسـم, وقـد حكـاه  ومل يقل أحد بحذف الثالثة; ألهنا«: ويقول السيوطي
 .)٢(»بعضهم

إذا كان كذلك, فإن اخلالف إنام هو يف تعيني النـون املحذوفـة مـن نـوين 
 أهي األوىل أم الثانية? »إن«

ا«فقد ذهب بعض النحاة إىل أن النون املحذوفة من  هي النون األوىل,  »إنَّ
 .)٣(ومل أقف عىل صاحب هذا القول

, والسـمني )٤(ة, ومنهم أبـو حيـانالثاني »إنَّ «وذهب آخرون إىل أهنا نون 
 .)٦(, ووافقهام ابن عادل احلنبيل من املفرسين)٥(احللبي

                                                           
 ).٥/٢٣٩(البحر املحيط  )١(
 ).١/٢٢٥(مهع اهلوامع ) ٢(
 ).١/١٨٣(, وحاشية الصبان )١/٢٦١(مهع اهلوامع ) ٣(
 ).٥/٢٣٩(البحر املحيط  )٤(
 ).٤/١٠٩(الدر املصون ) ٥(

 ).١٠/٥١٣(اللباب يف علوم الكتاب ) ٦(
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جارٍ يف املحـذوف  »إين«وما قيل من تعليل لقويل النحاة يف املحذوف من 
ا«يف  »إن«من نوين  ا, ويؤيد أهنا النـون الثانيـة مـن  »إنَّ أهنـا معهـودة : »إنَّ «أيضً

يُعهد حذفها, وملا سبق مـن أهنـا طـرف, وهـو احلذف بخالف األوىل; فإنه ال 
 .أوىل باحلذف

ونشري إىل أنه ال يُعرتض عىل القول بحذف النون الثانيـة بأنـه يفيضـ إىل 
ـى  »إنَّ «صريورة  لْغَ , واملخففة ال عمل هلا عىل األفصح; فكان ينبغي أن تُ خمففةً

مُ ذ ـدَ ; إذ ال عمل هلا فيـه, فـدل عَ لـك عـىل أن فينفصل الضمري املرفوع حينئذٍ
املحذوف النونُ األوىل; وذلك ألن هذا احلذف لـيس هـو احلـذف املعهـود يف 

ــا  »إنَّ « ــال, وطلبً ــوايل األمث ــة ت ــو حــذف لكراه ــام ه ــة; وإن ــا خمفف فيجعله
 .)١(للتخفيف

ا«وعىل ذلك; فالراجح هو أن النون املحذوفة من  هي النـون الثانيـة;  »إنَّ
 .كام صححه الشنواين

                                                           
 ).٣/٨٦(اب اللباب يف علوم الكت) ١(
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  الفصل الثالث
  هجه يف االحتجاجمن

 : وفيه أربعة مباحث
 .السامع :املبحث األول
 . القياس :املبحث الثاين
 .اإلمجاع :املبحث الثالث
 .التعليل :املبحث الرابع

 استصحاب احلال :املبحث اخلامس
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 :توطئة
اعتمد النحاة يف تقرير قواعدهم عىل املسموع مـن كـالم العـرب, وقـد 

ملسـموع علـامً مسـتقال, وهـو علـم أصـول أسسوا لطرق االستفادة من هذا ا
األسـس  :يبني الدكتور حممد فرج عيد املقصود بأصول النحـو بأهنـاالنحو, و

التي بنى عليها النحاة مسائل النحـو وتطبيقاتـه, ووجهـت عقـول النحـاة يف 
, ويف ضوء هذا نستطيع تفهـم التعريفـات التـي )١(آرائهم وخالفهم وجداهلم

أدلـة « :أصول النحو; حيث عرفه ابن األنبـاري بأنـه علملذكرها أئمة السلف 
    .)٢(»النحو التي تفرعت منها فروعه وأصوله

ث فيه عن أدلة النحو اإلمجالية من حيث هـي حَ بْ علم يُ « :فه السيوطي بأنهعرَّ و
 .)٣(»لدِ تَ سْ أدلته, وكيفية االستدالل هبا, وحال املُ 

قواعد واألسس التـي ومن هذه التعريفات يؤخذ أن أصول النحو هي ال
انطلق منها النحاة يف تقرير القواعد النحويـة مـن املـادة اللغويـة التـي مجعهـا 

 .اللغويون عن العرب
وهلذا كان ويبدو بجالء تأثر النحويني يف تأسيس هذا العلم باألصوليني; 

مـا كتبـه  − أعينهم دائـامً  بَ صْ نُ  −النحاة الذين كتبوا يف أصول النحو يضعون 
بالفقهـاء يف  ءن يف أصول الفقه, ورصح بعضهم بمحاولـة االحتـذااألصوليو

                                                           
   ).أ( حمد فرج عيدمل أصول النحو العريب: ينظر) ١(
 ).٨٠(ملع األدلة البن األنباري ) ٢(
 ).٢٧(االقرتاح يف أصول النحو للسيوطي ) ٣(
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عىل تأليف األشباه والنظائر منذ له ذلك, فقد ذكر السيوطي أن السبب احلامل 
أنه قد قصد أن يسلك بالعربية سبيل الفقه فيام صـنفه املتـأخرون فيـه; : البداية

ا بكتـاب يهً ومن ثم يقرر السـيوطي أن كتابـه األشـباه والنظـائر قـد جـاء شـب
ـ : االقايض تاج الدين السـبكي الـذي وضـعه يف أصـول الفقـه, وأسـامه أيضً

ا بكتاب كام أن كتاب السيوطي قد جاء من وجه آخر شبيهً  ,»النظائرواألشباه «
, وهـو )١(إن قواعده مرتبة عىل حروف املعجم للزركيش; من حيث »القواعد«

ا  − الذي نص عليه  يف أصول النحو وجدله; حيـث  »احاالقرت«يف مقدمة كتابه  − أيضً
ورتبته عىل نحو ترتيب أصول الفقه يف األبواب والفصول والرتاجم; كام «: يقول عنه

ا بيِّنًا إن شاء اهللا تعاىل  .)٢(»سرتاه واضحً
بأن النحاة كانوا ينتزعـون  −ا أيضً  −ومن قبل السيوطي رصح ابن جني 

ألهنم جيدوهنا منثورة يف أثناء «; )٣(العلل من كتب حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة
 .)٤(»ها إىل بعض باملالطفة والرفقع بعضُ مَ جْ كالمه; فيُ 

                                                           
 ).١/٩(األشباه والنظائر : ينظر) ١(
  ).١٩٦, ١/١٩٥(االقرتاح مع فيض نرش االنرشاح ) ٢(

.. األئمة األربعة ول, إمام احلنفية, الفقيه املجتهد وأ, الكويفالتيمى بالوالء النعامن بن ثابت: هو) ٣(
ومحـزة  ,ورو عنه محاد .ومحاد بن أبى سليامن ,وعلقمة بن مرثد ,رو عن عطاء بن أبى رباح

رضبه يزيد بن هبرية عىل القضاء فأبى أن يكون قاضـيا, . وغريهم ,وأبو يوسف ,وزفر ,الزيات
 . هجرةللومائة وكان موته سنة أربعني 

 ).  ١٠/٤٠١(, وهتذيب التهذيب )١٩٩, ١/١٩٨(تذكرة احلفاظ : ينظر

 ).١/١٦٣(اخلصائص ) ٤(
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ـ −ابن جني يف مقدمة خصائصه أنـه  هوظاهر ما ذكر قـد أراد أن  −ا أيضً
يسري يف كتابه عىل مذهب الفقهاء واملتكلمني يف أصول الفقـه وعلـم الكـالم; 

ا مـن  من النحـاة أنـه مل يـرَ حيث ذكر يف سياق يدل عىل تقصري من سبقه  أحـدً
تعرض لعمل أصول النحـو; عـىل مـذهب أصـول «الكوفيني أو البرصيني قد 

 .)١(»الكالم والفقه
وقد نقل السيوطي عن ابن جني أنه قسـم األدلـة التـي يعتمـد عليهـا يف بنـاء 

 .)٢(السامع, واإلمجاع, والقياس: القواعد النحوية ثالثة أقسام, وهي
نقـل, وقيـاس, واستصـحاب : أقسام أدلته ثالثـة«: اريويقول ابن األنب

 .)٣(»حال, ومراتبها كذلك, وكذلك استدالالهتا
اإلمجـاع ومل يثبـت االستصـحاب,  −يف األدلـة  −فقد أثبـت ابـن جنـي 

وأثبت ابن األنبـاري االستصـحاب ومل يثبـت اإلمجـاع, وقـد أقـر السـيوطي 
ا عىل كالم ابن ا فزاد االستصحاب «: ألنباريبمجموع هذه األدلة, فقال معلقً

ل مما  ومل يذكر اإلمجاع, فكأنه مل ير االحتجاج به يف العربية, كام هو رأيُ قوم, وقد حتصَّ
 .)٤(»ذكراه أربعة, وقد عقدت هلا أربعة كتب

ا بني االحتجاج واالستشهاد والتمثيـل;  وينبغي اإلشارة إىل أن ثمة فروقً
                                                           

 ).١/٢(اخلصائص ) ١(
  ).١/٢١٩(االنرشاح  االقرتاح مع فيض) ٢(

  ).٨١(ملع األدلة ) ٣(

  ).١/٢١٩(االنرشاح  االقرتاح مع فيض) ٤(
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بنـى عليهـا القواعـد ذكـر األدلـة ال: فإن االستشهاد عبارة عـن نصـية التـي تُ
النحوية, ويراعـى فيـه أن يكـون مـن نصـوص لغويـة مسـموعة مـن عرصـ 
االستشهاد, أما االحتجاج فهو أوسع من االستشهاد; إذ هو االسـتدالل عـىل 
 , ا لغوية, أم أصـوالً ا; سواء أكانت األدلة نصوصً صحة القواعد النحوية مطلقً

 . أم قواعد عقلية
ق بينهام وبني التمثيل; إذ التمثيل ال يلتزم فيه أن يكـون وهبذا يتضح الفر

من نصوص لغوية معينة, بل جيوز أن ينشـئ النحـوي مـن عنـد نفسـه أمثلـة 
 .)١(لرشح القاعدة النحوية

وفيام ييل بيان لألدلة واألصول التي بنى عليها النحاةُ قواعدهم وموقعها 
 .عند الشنواين, وذلك يف املباحث التالية

                                                           
  ).٢١٩(أصول التفكري النحوي لعيل أبو املكارم ) ١(
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  ث األولاملبح
  السماع

السني واملـيم والعـني أصـل واحـد, وهـو إينـاس «: )١(يقول ابن فارس
ا ومتعديًا, فيقال»)٢(اليشء باألُذن من الناس وكلِّ ذي أذن سمعت : , ويستخدم الزمً

 .)٣(فالنًا, وسمعت له, وسمعت إليه, وسمعت منه
ل الكــالم العــريب الفصــيح, املنقــول النقــ«: وعرفــه ابــن األنبــاري بأنــه

 .)٤(»الصحيح, اخلارج عن حد القلة إىل حد الكثرة
واألدلة السامعية مقدمة عىل األدلـة , السامع باهتامم محلة اللغة وقد حظي

تضيه العقول السـليمة, وقـد روهو األمر الطبيعي الذي ت, العقلية عند النحاة
 إذا أداك القياس إىل«رصح به غري واحد من النحاة; فقد نص ابن جني عىل أنه 

مـا  عْ ت فيه بيشء آخر عىل قياس غريه, فـدَ يشء ما, ثم سمعت العرب قد نطقَ 
م عليه, فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه خمـري, كنت عليه, إىل ما هُ 

كنـت  ;تستعمل أهيام شئت, فإن صح عندك أن العرب مل تنطق بقياسـك أنـت
                                                           

أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي, أبو احلسني, من أئمة اللغـة واألدب, ولـد سـنة : هو) ١(
تسع وعرشين وثالثامئة, وأقام مدة يف مهذان, ثم انتقل إىل الري, فتويف فيها سنة مخس وتسـعني 

  .مقاييس اللغة, واملجمل, والصاحبي, وغريها: من تصانيفه. وثالثامئة, وإليها نسبته
 ).٢/٣٠٩(, آداب اللغة )١/٣٥(وفيات األعيان : نظري

  ).٣/١٠٢) (سمع(مقاييس اللغة ) ٢(

  ).١/٤١٣(, وفيض نرش االنرشاح أليب الطيب الفايس )٣/٢٠٩٥) (سمع(لسان العرب ) ٣(

 ).٨١(, وملع األدلة )٤٥(اإلغراب يف جدل اإلعراب, ) ٤(
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يـه لشـاعر مولـد, أو عىل ما أمجعوا عليه ألبتة, وعددت ما كان قياسك أداك إل

 .)١(»لساجع, أو لرضورة; ألنه عىل قياس كالمهم
ا  , أو عىل املعايري املوضوعة لقبول األدلة السـامعيةونجد بني النحاة اتفاقً

بحسـب  − تقسيمهم املـادة املسـموعة من ذلك  املادة اللغوية التي تبنى عليها القواعد,
أن : األدلة املسموعة عن طريـق التـواتريف إىل متواتر وآحاد, واشرتطوا  − وسيلة نقلها 

معه تواطؤهم عىل الكذب, ويف األدلة املسموعة يُمكن يكون عدد ناقليها يبلغ حدا ال 
 .عن طريق اآلحاد اشرتطوا عدالة الراوي

برشـط أال يكـون مـن مـذهبهم  ;قبول ما ينقلـه أهـل األهـواء وأجازوا
 .)٢(التدين بالكذب كاخلطابية من الروافض

ل السامع عند النحاة يف تلك األدلـة النقليـة التـي يسـتنبطون منهـا يتمثو
 :يف ثالثة مصادر تتمثلقواعدهم, وهذه األدلة النقلية 

 .القرآن الكريم بقراءاته :أوهلا
 .احلديث النبوي الرشيف :وثانيها
م : كالم العرب, وهو أقسام :وثالثها كَ الشعر, واملأثورات النثرية, من حِ

 .ع مما جر عىل ألسنة العربوأمثال و ما سم
وقد نبه الشنواين هلذا عند رشحه لقول الشـيخ خالـد األزهـري يف بـاب 

                                                           
 ).١٢٦ − ١/١٢٥(اخلصائص ) ١(
 ).٣٥٣(, ودور النحو يف العلوم الرشعية )٦٠, ٥٩(االقرتاح و ,)٨٧, ٨٦(ة ملع األدل: ينظر)  ٢(
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ـذكر إلثبـات «: ; إذ يقـول»باأللف شـاهد«: املبتدأ واخلرب والشـاهد جزئـي يُ
, أو كالم من يوثق القاعدة, وال يكون إال من كالم اهللا تعاىل, وكالم رسوله 

 .)١(»بعربيته

                                                           
 ).أ/٥٢(الدرر البهية ) ١(
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 :القرآن الكريم بقراءاته :املصدر األول
 ,املكتوب يف املصاحف, املنزل عىل النبي  ,املعجزاهللا كالم : القرآن هو 
 .)١(املتعبد بتالوته ,املنقول بالتواتر

ــراءات, ــا الق ــال  أم ــد ق ــان «: الزركيشــفق ــراءات حقيقت ــرآن والق الق
 :متغايرتان

 .للبيان واإلعجاز  الوحي املنزل عىل حممد :فالقرآن هو
مـن  ;اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف احلروف أو كيفيتهـا :لقراءاتوا

 .)٢(»ختفيف وتشديد وغريمها
ـاوأما القراءة الشاذة كـل قـراءة سـو «: بأهنـا )٣(طِبي, فقد عرفهـا الشَ
 . )٤(»القراءات السبع املعتربة

وإذا رجعنا إىل أهل الفن عرفنا القول الفصل; فقد قرر ابن اجلـزري أن   
ة وافقت العربية ولو بوجه, ووافقت أحد املصـاحف العثامنيـة ولـو كل قراء«

                                                           
 ).١/٥٥(التلويح عىل التوضيح : ينظر) ١(
, )١/٢١٤(اإلتقـان يف علـوم القـرآن , و)١/٣١٨( للزركيشـ الربهان يف علوم القـرآن: ينظر) ٢(

 ).٧(للدمياطي  إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرشو
القاسم بن فريه الرعيني الشاطبي املقرئ الرضير, كان إمامـا فاضـال يف النحـو والقـراءات : هو) ٣(

القصيدة املشهورة يف القراءات, والرائيـة يف الرسـم, ومـات سـنة : والتفسري واحلديث, صنف
 .تسعني ومخسامئة هـ

  ).٢/٢٦٦(, وبغية الوعاة )٢١/٢٦١(, وسري أعالم النبالء )٤/٧١(وفيات األعيان : ينظر

 ).٦(إبراز املعاين  :  ينظر )٤(
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, وصح سندها  فهي القراءة الصحيحة التي ال جيوز ردهـا, وال حيـل  −احتامالً
إنكارها, سواء كانت عن األئمة السبعة, أم عـن العرشـ, أم عـن غـريهم مـن 

يهـا ضـعيفة, أو األئمة املقبولني, ومتى اختل ركن من هذه األركان الثالثة, أطلق عل
هذا هـو الصـحيح . شاذة, أو باطلة, سواء كانت عن السبعة, أم عمن هو أكرب منهم

  .)١(»عند أئمة التحقيق من السلف واخللف
وال خالف بني أحد من النحاة عىل جواز االستشهاد بالقرآن الكريم وبكـل مـا 

ا أم آحادًا أم شاذا  .)٢(ورد أنه قرئ به ; سواء أكان متواترً
وقد أطبق الناس عىل االحتجاج بالقراءات الشـاذة يف «: ول السيوطييق

ا, بل ولـو خالفتـه حيـتج هبـا يف مثـل ذلـك  ا معروفً العربية, إذا مل ختالف قياسً
احلرف بعينه, وإن مل جيز القياس عليه, كام حيتج باملجمع عىل وروده وخمالفته القياس يف 

 .»يأبى«, و»تحوذاس«: ذلك الوارد بعينه, وال يقاس عليه نحو
ا بـني النحـاة  وما ذكرته من االحتجاج بالقراءة الشاذة, ال أعلم فيه خالفً

 .)٣(»وإن اختلف يف االحتجاج هبا يف الفقه
وقد يعرتض معرتض عىل احتجـاج النحـويني بـالقراءات الشـاذة, مـع 
! ورود رد بعض القراءات املتواترة من قبل بعض النحـاة ملخالفتهـا أقيسـتِهم

                                                           
, ومناهـل العرفـان )١/٢٨٥(, واإلتقان )٢/٢٨٥(, والتقرير والتحبري )٦(إبراز املعاين : ينظر )١(

)١/٤٤١.( 
  ).١/٤١٦(االقرتاح مع فيض نرش االنرشاح : ينظر) ٢(

  ).٤٢١, ١/٤٢٠(السابق ) ٣(
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ا بني مصطلح  وجياب عنـد القـراء, ومصـطلح  »الشـاذ«عن هذا بأن هناك فرقً
عند اللغويني والنحـاة; فـإن للقـراء ضـوابط يطلقـون هبـا مصـطلح  »الشاذ«
 ., ختتلف عن ضوابط اللغويني يف ذلك »الشاذ«

وقد أدرك بعض علامء القراءة الفرق بني منهج النحويني والقراء, فيقول 
يف  ىتعتمـد يف يشء مـن حـروف القـرآن عـىل األفشـوأئمة القراء ال «:الداين
, واألصـح يف النقـل ,بـل عـىل األثبـت يف األثـر ;واألقيس يف العربيـة ,اللغة

ـوال فُ  ,عربيـةٍ  ها قياسُ دُّ رُ والرواية إذا ثبتت عندهم ال يَ  ألن القـراءة  ;لغـة وُّ شُ
 .)١(»يلزم قبوهلا واملصري إليها ,بعةتَّ نة مُ سُ 

لنحاة من رد لبعض القراءات التي خالفـت أقيسـتهم; وأما ما ورد عن بعض ا
طَأَ من فعل ذلك وسـبب إيـراد . )٢(فقد بني النحاة املتأخرون وجهها من العربية, وخَ

وأنـه , هذه املقدمة هو تبيني األصول التي اعتمد عليها الشنواين يف احتفائه بالقراءات
 . سار يف ذلك عىل منهج سلفه من أئمة النحاة 

الشنواين من االستشـهاد بـالقرآن الكـريم وبقراءاتـه املتـواترة وقد أكثر 
والشاذة وغريها يف حاشيته, وتنوعت طرق استشهاده بذلك وأغراضـه منـه, 
كام كان يميل إىل التوسع يف االستشهاد بالقراءات القرآنية, وقد يأيت استشهاده بـالقرآن 

 قاعدة نحويـة, أو لتوجيـه وقراءاته استطرادًا لتوضيح معنى لغوي, أو االستشهاد عىل
 .اآلية نفسها, وبيان موافقتها إلحد اللغات

                                                           
 ).١/٢٩١(مناهل العرفان يف علوم القرآن , و)١/٢٠٤(القرآن  اإلتقان يف علوم:ينظر )١(

  ).١/٤٢٨(االقرتاح مع الفيض : ينظر) ٢(
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 : االستشهاد عىل معنى لغوي ملصطلح نحوي −١
من نامذج استشهاد الشنواين عىل املعاين اللغوية للمصـطلحات النحويـة 

 :بالقرآن وقراءاته 
العـوض, : و لغةوه«: استشهد الشنواين عىل معنى البدل يف اللغة بالقرآن; إذ يقول    

©4 ® :ومنه |¤tã !$uΖ š/ u‘ βr& $oΨ s9 Ï‰ö7 ãƒ # Z ö yz !$pκ ÷] ÏiΒ 〈 ]١(»]٣٢: القلم(. 
اعلم أن التمييز والتفسري والتبيـني ألفـاظ مرتادفـة لغـةً «: ويقول يف باب التمييز

ا ≈“ρâ#) ® :فصل اليشء عن غريه; قـال اهللا تعـاىل: وهو يف اللغة بمعنى. واصطالحً tFøΒ$# uρ 

tΠ öθu‹ ø9 $# $pκ š‰ r& tβθãΒÌ ôfãΚø9 %ßŠ ®انفصلوا مـن املـؤمنني , : , أي]٥٩: يس[ 〉 #$ s3 s? ã” ¨ yϑs? 

z⎯ ÏΒ Åáø‹ tóø9  .)٢(»ينفصل بعضها من بعض] ٨: امللك[ 〉 #$
إهنا أم أدوات  »إال«ومنه قوله يف باب املستثنى عند رشحه لقول الشيخ خالد عن 

 .كل يشء أمه وأصل. أصلها: وهي أمها; أي: قوله«: االستثناء
 : ذكر بعض املفرسين أن األم يف القرآن عىل مخسة أوجه: فائدة

… ®: األصل ومنه قوله عز وجـل: أحـدها çµ ¯ΡÎ) uρ þ’ Îû ÏdΘé& É=≈ tGÅ3 ø9 $# $uΖ ÷ƒ t$ s! ;’ Í? yès9 

íΟŠ Å3 ym 〈 ]٤: الزخرف.[ 
Ïµ ® :الوالدة ومنه قوله عز وجل: والثاين  ÏiΒT|sù ß] è=›W9  ].١١: النساء[ 〉 #$

                                                           
  ).ب/٨٠(السابق ) ١(
  ).أ/٨٩(الدرر البهية ) ٢(
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ãΝ ®: املرضـعة ومنـه قولـه تعـاىل: لثالثوا à6 çF≈ yγ ¨Βé& uρ û© ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3 oΨ ÷è|Ê ö‘ r& 〈 
حرمت عليكم املرضعات; ألن املرضعة بالرضاع تسمى : , أراد]٢٣: النساء[
 .أُما

  : مشـــاهبة األم يف احلرمـــة والتعظـــيم, ومنـــه قولـــه تعـــاىل: والرابـــع
® ÿ… çµ ã_≡ uρø—r& uρ öΝ åκ çJ≈ yγ ¨Βé& 〈 ]٦: األحزاب[ . 

… ®: املرجع واملصري, ومنه قوله تعاىل: واخلامس çµ •Βé'sù ×π tƒ Íρ$yδ 〈 ]القارعة :
 .أراد أم رأسه: , وقيل]٩

… ®:)١(وقال ابن قتيبة çµ •Βé'sù ×π tƒ Íρ$yδ 〈 ٢(النار له كام يأوي إليها :يعني( . 
 :االستشهاد عىل القواعد النحوية −٢

  ه مســلك أكثــر ســلك الشــنواين يف االستشــهاد بــالقرآن وبقراءاتــ
ــواترة والشــاذة كــام ســبق  ــراءات املت ــوا يف ذلــك بــني الق   النحــاة; إذ مل يفرق
  : بيانــه, والــنامذج عــىل استشــهاده بــالقرآن الكــريم وقراءاتــه عديــدة, منهــا

ا : فائدة: قوله يف باب األفعال اخلمسة ورد حـذف نـون األفعـال اخلمسـة نثـرً
 : ونظامً 

                                                           
أبو حممد, من أئمة األدب ومـن املصـنفني املكثـرين, , عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري: هو) ١(

تأويـل خمتلـف احلـديث, وأدب : مـن تصـانيفه. إليهـااملكثرين, ويل قضاء دينور مـدة فنُسـب 
 .الكاتب, واملعارف, تويف ببغداد سنة ست وسبعني ومائتني هـ

  ).٣/٣٥٧(, لسان امليزان )١/٢٥١(وفيات األعيان : ينظر

  ).أ/٩١(الدرر البهية ) ٢(
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أنـتام : أي. , بتشـديد الظـاء]٤٨: القصص[ »ساحران تظَاهرا«: )١(قرئ
ساحران تتظاهران, فحذف املبتدأ وهو ضمري املخـاطبني, وأدغمـت التـاء يف 

ال تــدخلوا اجلنــة حتــى تؤمنــوا, وال تؤمنــوا حتــى «: ويف الصــحيح. الظــاء
 : وقال الشاعر.)٢(»حتابوا

لُكِي ـــدْ ــي تَ بِيتـِ تَ ي وَ ِ بِيـــتُ أَرسْ املِْسـكِ   أَ ِ وَ نْربَ عَ كِ بالْ هَ جْ كِيوَ  )٣(الـذَّ
وال يقاس عىل يشء من ذلك يف االختيار, وذلك أن النـون املـذكورة ملـا 
كانت نائبة عن الضمة يف الداللة عىل الرفع, وكانت الضـمة قـد حتـذف عـىل 

كم«: )٤(ســبيل التخفيــف; كقــراءة أيب عمــرو ]  ١٠٩: األنعــام[ »ومــا يشــعرْ
نا لدهي«: )٥(وقراءة بعض السلف. بتسكني الراء : الزخـرف[ »م يكتبـونورسلْ

, بسكون الالم, أرادوا أن يعاملوا النون املذكورة هبذه املعاملة لئال يكـون ]٨٠

                                                           
 .وهي قراءة احلسن, وأيب حيوة, وحييى بن احلارث الذماري, وأيب خالد, واليزيدي) ١(

 ).٧/١٢٤(البحر املحيط : ينظر

, حـديث ...بيان أنه ال يدخل اجلنـة إال املؤمنـون: , كتاب اإليامن, باب)١/٧٤(أخرجه مسلم ) ٢(
)٩٣/٥٤.( 

, ولسـان العـرب )٣٦١(ورصـف املبـاين , )٢/٢٢(البيت من الرجز بـال نسـبة يف املحتسـب ) ٣(
ــك) (١٠/٤٢٦( ــع )ردم) (١٢/٢٣٧(, )دل ــائر  ,)١/١٧٦(, ومهــع اهلوام ــباه والنظ واألش
 )  .٤٢٥, ٣٤٠, ٨/٣٣٩(, وخزانة األدب, )٣/٩٥(, )١/٨٢(

 ).٢١٣(, والغيث )٤/٢٠١(, والبحر املحيط )١٣٦/٢١٥(إحتاف فضالء البرش : ينظر) ٤(

 .وهي قراءة أيب عمرو) ٥(
 ).٣٤٩(الغيث  : ينظر
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فحـذفوها يف بعـض املواضـع لغـري . الفرع آمنا من حذف مل يأمن منه األصل
 .)١(ناصب وال جازم

وعند حديث الشيخ خالد األزهري عىل أن نعت النكرة إذا تقـدم عليهـا 
ا عىل أ واحرتز بنعت النكـرة عـن نعـت «: نه حال, يقول الشنواينصار منصوبً

, وصـار  ب بحسب العوامل, وأعربت املعرفـة بـدالً رِ املعرفة; فإنه إذا تقدم أُعْ
ا; كقوله تعاىل ’4 ®: املتبوع تابعً n<Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Í“ƒ Í“ yèø9 $# Ï‰‹ Ïϑpt ø:$# ∩⊇∪ «!$# 〈 ]١: إبـراهيم ,

 .)٢(»يف قراءة نص عليها ابن مالك] ٢
… ®: مـن قولـه تعـاىل »محالـة«يف الباب نفسـه يف إعـراب  ويقول çµ è?r& t øΒ$# uρ 

'!$£ϑym É= sÜ ysø9   جيـوز أن يكـون الرفـع : إلخ... »امرأتُه«نعت : قوله]: ٤: املسد[ 〉 #$
ا −   . )٣(هي محالةُ احلطب: عىل أهنا خرب مبتدأ حمذوف, أي −   أيضً

ا −وقرئ يف السبعة بالنصب  نعت مقطوع عـىل ; فهي »أذم«بإضامر : أيضً
 .)٤(»النصب, وكذا عىل الرفع عىل اخلربية

                                                           
  ).أ/٤٤(الدرر البهية ) ١(

  ).ب/١١٩(السابق ) ٢(
والكسائي, وأيب عمرو, وابن عامر, وابن كثري, ونافع, وأيب جعفـر, وخلـف,  وهي قراءة محزة,) ٣(

 .ويعقوب
, )٧٠٠(السـبعة البـن جماهـد , )٢/٥٤٨(واملعاين لألخفـش , )٣/٢٩٨(املعاين للفراء : ينظر

, النرشـ )٢٢٥(, والتيسـري للـداين )٨/٥٢٦(, والبحر املحيط )٣/٧٨٥(واإلعراب للنحاس 
 ).٤٤٥(حتاف الفضالء وإ, )٢/٤٠٤(البن اجلزري 

  .  يف املراجع السابقة, وهي قراءة حفص عن عاصم, )ب/١١٨(الدرر البهية ) ٤(
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ــرار  ــدة تك ــول يف فائ ــل«ويق ــدة«: »ب ــرر : فائ ــد تك ــل«ق ــل  »ب   يف اجلم
ا عـام ويل املتقدمـة; نحـو ≅ö ®: رجوعً t/ (# þθä9$s% ß]≈ tóôÊ r& ¥Ο≈ n=ômr& È≅ t/ çµ1 u tI øù$# ö≅ t/ uθèδ 

Ö Ïã$x© 〈 ]ـا عـىل رجحـان مـا ويل]٥: األنبياء ≅È ®:  املتـأخرة, نحـو, أو تنبيهً t/ 

x8 u‘≡ ¨Š $# öΝ ßγ ßϑù=Ïæ ’ Îû Íο t ÅzFψ $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ’ Îû 7e7 x© $pκ ÷] ÏiΒ ( ö≅ t/ Ν èδ $yγ ÷Ψ ÏiΒ tβθßϑtã 〈 ]النمل :
١(»]٦٦(. 

                                                           
  ).ب/٧٩(السابق ) ١(
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 :احلديث النبوي الرشيف: املصدر الثاين
شغلت قضية االستشهاد باحلديث النبوي عىل إثبـات القواعـد النحويـة 

ثني قديامً وحديثًا, وربـام كـان مـن أول مـن نبـه عـىل أن أذهان كثري من الباح
النحويني األوائـل مل يكونـوا حيتجـون باحلـديث هـو ابـن الضـائع شـيخ أيب 

 .)١(حيان
وكان هذا املوقف من النحاة املتقدمني مثار جـدل فـيام بعـد, فـإن علـامء 
 البالغة واللغة قد استعانوا يف إثبـات القواعـد باألحاديـث بكثـرة ملحوظـة;

بْع النحو منـه جـديبًا« بْع اللغة به خصيبًا, بقدر ما صار رَ , وكـان )٢(»فأصبح رَ
ـا «سبب هذا اجلدل أن اللغة العربية مل تعهد  يف تارخيها بعد القرآن الكـريم بيانً

ا, وال أفعل يف النفس, وال أصح لفظًا,  أبلغ من الكالم النبوي, وال أروع تأثريً
 .منه )٣(»وال أقوم معنًى
الكالم الذي أسـند إىل : يف االصطالح بأنه  »احلديث«رف العلامء وقد ع

, وعليه يكون احلديث االصطالحي قد خصـص هـذه الكلمـة, رسول اهللا 
وقد فـرق بعضـهم .  وأصبحت عند إطالقها ال تنرصف إال إىل كالم النبي 

أُثِرَ عنه ما : , كان املراد هباإذا أُضيفت إىل رسول اهللا  »السنة«بينه وبني 
نقل : »احلديث«من قول أو فعل أو تقرير, أما  فإنه الكالم الذي يُتحدث به, ويُ

                                                           
  ).١٧, ١٦(موقف النحاة من االحتجاج باحلديث الرشيف خلدجية احلديثي : ينظر) ١(

  ).٢٣(نظرات يف اللغة والنحو لطه الراوي ) ٢(

  ).٤١(األفغاين  يف أصول النحو لألستاذ) ٣(
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نقـل : , قيلبالصوت أو الكتابة, فإذا نُسب إىل رسول اهللا  يكون خاصا بـام يُ
نقـل عنـه; فيكـون : من قوله; فيكون أخص من السنة, وقيل يراد به كـل مـا يُ

ا هلا  .)١(مرادفً
لنحــويني حــول االستشــهاد باحلــديث يف ثالثــة وقــد متثلــت مواقــف ا

 :اجتاهات
ا: االجتاه األول  :املانعون مطلقً

 .أبو احلسن بن الضائع, وأبو حيان: ومن أشهر من أُثر عنه هذا االجتاه
 :وكانت أسباب هذا املنع يف نظر أصحاب هذا االجتاه هي

ا  −أن احلديث وقع فيه  −١ : لضـائعالرواية بـاملعنى, يقـول ابـن ا −كثريً
 −كسيبويه وغريه−يف ترك األئمة  −عندي  −جتويز الرواية باملعنى هو السبب «

ولـوال ترصـيح العلـامء بجـواز النقـل . االستشهاد عىل إثبات اللغة باحلديث
; ألنـه باملعنى يف احلديث; لكان أوىل يف إثبـات فصـيح اللغـة كـالمُ النبـي 

 .)٢(أفصح العرب
وا من األعاجم, وقد أوقع ذلك اللحن أن بعض رواة األحاديث كان −٢

ا فيام روي من احلـديث; «: يف األحاديث, يقول أبو حيان وقد وقع اللحن كثريً
ا من الرواة كانوا غري عرب بالطبع, وال يعلمون لسان العرب  بصناعة ألن كثريً

                                                           
 ).٣٥(أصول الترشيع اإلسالمي  : ينظر) ١(
 ).٥٠٣, ١/٥٠٢(االقرتاح مع فيض نرش االنرشاح : ينظر) ٢(
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 .)١(»النحو; فوقع اللحن يف نقلهم وهم ال يعلمون
شهدون باحلديث الرشيف, يقول أبـو أهنم مل يروا النحاة األوائل يست −٣
ا باالسـتدالل بـام وقـع يف احلـديث يف «: حيان قد هلج هذا املصنف يف تصانيفه كثريً

ا مـن املتقـدمني  إثبات القواعد الكلية يف لسان العرب بام روي فيه, وما رأيـت أحـدً
 .)٢(»وال املتأخرين سلك هذه الطريقة غري هذا الرجل

وزو: االجتاه الثاين ااملجِّ  :ن مطلقً
وهم طائفة من العلامء اشتهر عـنهم االحتجـاج باحلـديث,  وعـىل رأس 

, وابـن هشـام, : هذه الطائفة السهييل, وابن خروف, وابـن مالـك, والـريضّ
 .)٣(والبدر الدماميني, والبغدادي, وغريهم

وهذه الطائفة مل تُبـد سـببًا ملوقفهـا هـذا مـن احلـديث الرشـيف, ولعـل 
 :ع إىلاحتجاجهم باحلديث يرج

أن هذا هو األصل املفـرتض; ألن احلـديث إنـام صـدر عـن أفصـح  −١
من بـاب أوىل, ومـا جـاء  العرب, ونحن نحتج بمن هو يف عرصه, فحديثه 

 .عىل أصله ال يُسأل عن علته
أن بعضهم كان يميل إىل التيسري, وال سيام ابن مالك, ولعله اجتـه إىل  −٢

                                                           
 ).٥/١٧١(متهيد القواعد : ينظر) ١(
 ).الصفحة نفسها(متهيد القواعد : ينظر) ٢(
 ).١٢ −١/٩(خزانة األدب : ينظر) ٣(
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 .)١(أحكاماألحاديث لتشهد له يف بعض ما قرر من 
نجـد «أهنم استأنسوا بام وجدوه عند أسـالفهم مـن اللغـويني, فإنـا  −٣

 ., واللغة أخت النحو)٢(»االحتجاج باحلديث مالئًا معاجم اللغة
 :املتوسطون: االجتاه الثالث

ـا واملجـوزين  ا وسطًا بـني املـانعني مطلقً وقد وقف أصحاب هذا االجتاه موقفً
ا املذهب البغدادي; فقد نسب فيه الشاطبيَّ إىل هـذا مطلقاً, ومن أول من نبه عىل هذ

 :)٤(, وقد قسم الشاطبي احلديث قسمني)٣(املذهب
: ما يعتني ناقله بمعناه دون لفظه, وقال عـن هـذا القسـم :القسـم األول

 .)٥(»فهذا مل يقع به استشهاد أهل اللسان«
رف اعتناء ناقله بلفظه ملقصـود خـاص; كاألحا :القسم الثاين ديـث ما عُ

فهـذا : ; ككتبه وأمثاله, وقال عـن هـذا القسـمالتي قُصد هبا بيان فصاحته 
 .)٦(يصح االستشهاد به يف اللغة

إىل هذا املذهب; إذ إنـه بعـد أن  −أيضاً  –وقد نسب البغدادي السيوطي 

                                                           
 ).١٤٠(كارم أصول التفكري النحوي لعيل أيب امل: ينظر) ١(
 ).١٤١(, وأصول التفكري النحوي )٤٤(يف أصول النحو لسعيد األفغاين : ينظر) ٢(
 ).١/١٢(خزانة األدب : ينظر) ٣(
 ).١/١٢(السابق : ينظر) ٤(
 ). ١٣, ١/١٢(السابق : ينظر) ٥(
 ).١/١٣(السابق : ينظر) ٦(



@ @
   

وقد تبعه السـيوطي «: حتدَّث عن الشاطبي ومذهبه يف التجويز املرشوط, أردف قائالً 
, واحلق أن )٢(, وكذلك قال ابن الطيب املغريب يف فيض نرش االنرشاح)١(»يف االقرتاح

 . )٣( السيوطي قد تردد موقفه بني املانعني واملتوسطني
لكنَّ السيوطيَّ تصد للرد عىل الذين ادعـوا نـدرة املتـواتر يف احلـديث 

فأثبت قائمة األحاديـث املنقولـة بـالتواتر اللفظـي, والتـي اتفقـت ..  النبوي
ـا ألفاظ ها يف شتى كتب احلديث, ومجع من تلك األحاديـث مـا أقـام منـه كتابً

 .)٤(»األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة«: خاصا; سامه
فقد ناقش بحـث الشـيخ حممـد اخلرضـ حسـني : أما جممع اللغة العربية

ودرس أنــواع احلــديث التــي ذكرهــا فيــه,  »االستشــهاد باحلــديث يف اللغــة«
وضعها ملا يصح االحتجاج به منها, وملـا ال يصـح االحتجـاج والرشوط التي 

فَـت للنظـر يف موضـوع «: به, ووضـع قـراره اآليت اجتمعـت اللجنـة التـي أُلِّ
حممـد : االحتجاج باحلديث يف اللغة; بناءً عىل اقرتاح فضـيلة األسـتاذ الشـيخ

 :اخلرض حسني, وبعد البحث وضعت التقرير التايل
االحتجاج باألحاديث النبويـة; جلـواز روايتهـا اختلف علامء العربية يف 

باملعنى, ولكثرة الـرواة األعـاجم, فقـد رأ املجمـع االحتجـاج ببعضـها يف 

                                                           
 ).١/٣٦(السابق : ينظر) ١(
 ).١/٤٤٧(فيض نرش االنرشاح : ينظر) ٢(
 ).٧٥, ٧٤(لفجال  »اإلصباح يف رشح االقرتاح«االقرتاح للسيوطي, ضمن : ينظر) ٣(
 ).٢/١٧٩(تدريب الراوي : ينظر) ٤(



@ @
   

 :أحوال خاصة, مبينة فيام يأيت
تج يف العربيـة بحـديث ال يوجـد يف الكتـب املدونـة يف الصـدر  −أ ال حيُ

 .األول كالكتب الستة فام قبلها
تج باحلديث املدون يف − ب  :هذه الكتب اآلنفة الذكر عىل الوجه اآليت حيُ
 .األحاديث املتواترة املشهورة −١
 .األحاديث التي تُستعمل ألفاظها يف العبادات −٢
 .األحاديث التي تُعد من جوامع الكلم −٣
تُب النبي  −٤  .كُ
 .كان خياطب كل قوم بلغتهم األحاديث املروية لبيان أنه  −٥
رف من −٦ أهنم ال جييزون رواية احلديث : حال رواهتا األحاديث التي عُ

 .القاسم بن حممد, ورجاء بن حيوة, وابن سريين: باملعنى; مثل
 .)١(»األحاديث املروية من طرق متعددة, وألفاظها واحدة − ٧

تج إال باحلـديث الـذي ثبتـت  ا عىل أال حيُ وقد كان هذا القرار أكثر حرصً
قوال املتباينة واملذاهب املختلفـة يف صحته, ويمنع كل تقول فيه; ألنه راعى األ

هذه املسألة, ودرس كل الظروف التي أحاطـت باحلـديث وروايتـه ورواتـه, 

                                                           
ـا )٣(جمموعة القرارات العلمية : ينظر) ١( وموقـف , ) ٤, ٣(, جممـع اللغـة العربيـة يف ثالثـني عامً

 ).٤١٨, ٤١٧(النحاة من االحتجاج باحلديث النبوي الرشيف خلدجية احلديثي 
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ز االحتجاج إجازة مطلقة, ومل يمنعه  وموقف النحاة عىل اختالفهم منه; فلم جيُ
ا, وإنام أجازه بناءً عىل هذه الرشوط التي قد تُستدرك عليهـا رشوط  ا مطلقً منعً

موقفه أقرب إىل التوسط  فكان. أخر. 
 :موقف الشنواين من االستشهاد باحلديث النبوي  −

أكثر من االستشهاد باحلديث النبوي الرشيف, عىل غرار نحاة عرصه, وقد      
عىل . عىل أن احلديث مصدر من مصادر الشواهد عنده −كام سبق ذكره −نص 

 .دا يف ذلك إىل احلديث أنه مثل غريه مل ينفرد ببناء قاعدة أو نقض أخر مستن
 : واستشهاد الشنواين باحلديث النبوي عىل رضبني 

 :االستشهاد عىل املعاين اللغوية : األول 
فقد يستشهد الشنواين باحلديث عىل تأكيد معنى لغوي, ومنه قولـه يف  −
ضـم وكرسـ : وأنواع البنـاء أربعـة«: أنواع البناء, عند قول الشيخ خالد: باب

, فإهنـا تعمـل )١(أثقـل احلركـة الضـمة: ومهـا ثقـيالن: قولـه: »ومها ثقـيالن
العضلتني الواصلتني إىل طـرف الشـفة, ثـم الكرسـة إذ يكفـي فيهـا العضـلة 
الواحدة اجلاذبـة, ثـم الفتحـة إذ يكفـي فيهـا عمـل ضـعيف هلـذه العضـلة, 

 .ولألمزجة تأثري يف ذلك
 .»وكل حلمة جمتمعة مكتنزة يف عضبة, فهي عضلة«: قال اجلوهري
 .كل حلمة غليظة مثرية كلحمة الساق والعضد: وقال بعضهم

                                                           
 ).٥٩, ١/٥٨(رشح الترصيح : ينظر) ١(
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, )٢(»إزرة املؤمن إىل عضلة سـاقيه«: )١(ويف حديث النسائي
أهنـا : )٣(واملنقول عن اخلليل ابـن أمحـد ,»إىل أنصاف ساقيه«: ويف لفظ

كــل حلمــة اشــتملت عــىل عضــبة, وهــي بــالعني املهملــة والضــاد املعجمــة 
 .)٤(مفتوحني

 :تشهاد عىل حكم نحوي أو لغة االس: ثانيا 
ورد حـذف : ومن ذلك قوله يف حذف نون األفعال اخلمسة لغـري عامـل

ا ونظامً  ا®: قرئ: نون األفعال اخلمسة نثرً رَ انِ تَظَّاهَ رَ احِ , ]٤٨: القصـص[ 〉سَ
أنـتام سـاحران تتظـاهران, فحـذف املبتـدأ, وهـو ضـمري : بتشديد الظاء, أي

, وأُدغمت التاء يف   .الظاءاملخاطبَنيْ
ــحيح ــى «: ويف الص ــوا حت ــوا, وال تؤمن ــى تؤمن ــة حت ــدخلوا اجلن ال ت

 .)٥(»حتابوا
                                                           

 »نسـا«اإلمـام املحـدث, صـاحب السـنن, أصـله مـن : أمحد بن عيل بن شـعيب, النسـائي: هو) ١(
إن رشطـه يف الـرواة أقـو مـن رشط البخـاري ومسـلم,  ومـات يف الرملـة : بخراسان, قيـل

 .بفلسطني سنة ثالث وثالثامئة هـ
  ).١١/١٢٣(لبداية والنهاية , ا)٢/٢٤١(تذكرة احلفاظ : ينظر

, والنسـائي )١٧٨٣(مبلـغ اإلزار, بـرقم : , كتـاب اللبـاس, بـاب)٣/٣٨٠(أخرجه الرتمذي ) ٢(
 −, من حديث حذيفة بن الـيامن )٥٣٤٤(موضع اإلزار, برقم : , كتاب الزينة, باب)٨/٢٠٧(

 .هذا حديث حسن صحيح: ريض اهللا عنه, وقال الرتمذي
 .)٣/٢٤٥(العني : ينظر) ٣(
 ).ب/٧٦(الدرر البهية ) ٤(
 ).أ٤٤( السابق) ٥(

... بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنـون: , كتاب اإليامن, باب)١/٧٤(واحلديث أخرجه مسلم 
 .ريض اهللا عنه −, من حديث أيب هريرة )٩٣/٥٤(برقم 
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االسم الرصيح أو املؤول, املسندُ : وعند تعريف الشيخ خالد للفاعل بأنه
اسـم الفاعـل, وأمثلـة املبالغـة, : أو شـبهه, وهـو −متعد أو الزم  −إليه فعلٌ 

 »وهـو اسـم الفاعـل«: قوله :والصفة املشبهة, واسم التفضيل, يقول الشنواين
إىل آخره, كالمه يفهم احلرص, ويرد عليه أن شبه الفعل ال ينحرص فـيام ذكـره, 

املصـدر واسـم : ومنه. )١(هيهات, وصه, وواهٍ : اسم الفعل, نحو: بل منه مثل
Ÿωöθs9 ®: واسم املصدر نحو uρ ßì øùyŠ «!$# }¨$̈Ζ9 : اآلية, وقولـه ] ٤٠: احلج[ 〉 #$

بلةِ الرجلِ ام«  .)٢(»رأتهَ الوضوءمن قُ
وقد يورد احلديث لالستشهاد عىل لغة يستند إليها رأي نحـوي كـام يف  −

اعلـم : قولـه: تنصب املبتدأ واخلرب, بقوله »إنَّ «إنَّ : يرد عىل من قال »إن«باب 
. وأخواهتا تنصب االسم وترفع اخلرب, وهو املشهور وقـول اجلمهـور »إنَّ «أنَّ 
 :أ واخلرب يف لغة; كقولهاملبتد »إنَّ «وقد تنصب : قيل

ــأتِ ــل فلت ــنْحُ اللي ــودَّ جُ اإذا اس اسنا أُسـدَ ا إنَّ حرَّ افً فَ  )٣(خطاك خِ
ُ ـا«: ويف احلديث  ج البيـت عـىل . )٤(»إن قعر جهـنم سـبعني خريفً ـرِّ وخُ

                                                           

 ) .٢/٢٩٧(رشح التسهيل البن مالك : ينظر) ١(
الوضوء من قبلة الرجل امرأته, احلديث : الطهارة, باب كتاب) ١/٤٤(أخرجه مالك يف املوطأ ) ٢(

 ) .١/١٤٤(, والدارقطني )٦٦(احلديث 
, ورشح شـواهد املغنـي )٣٩٤(البيت من الطويل, وهو لعمـر بـن أيب ربيعـة يف اجلنـي الـداين ) ٣(

ــدرر )١٢٢( ــة األدب )٢/١٦٧(, وال ــبة يف خزان ــال نس ــو ب ــه, وه ــه يف ديوان ــع علي , ومل أق
 .»اسودَّ «بدال من  »التفَّ «ويُرو ). ١/١٣٥(ورشح األشموين , )١٠/٢٤٢(, )٤/١٦٧(

) ٣٢٩/١٩٥(أدنى أهل اجلنة منزلة فيها, برقم : , كتاب اإليامن, باب)١/١٨٧(أخرجه مسلم ) ٤(
 .ريض اهللا عنهام −من حديث حذيفة وأيب هريرة ) ٣٢٩/١٩٥(
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ا: احلالية, وأنَّ اخلرب حمذوف; أي عىل أن القعر مصدر : واحلديث. تلقاهم أسدً
تُ البئرَ « رْ عَ بلـوغ قعرهـا يكـون يف : ظـرف; أي »سـبعني«بلغت قعرهـا, و »قَ

ا  .)١(سبعني عامً
ها ضمريَ شأن حمذوفًا: ثم يقول  .وقد يرفع بعدها املبتدأ, فيكون اسمُ
ا يوم القيامة املصورون«: كقوله  : األصـل )٢(»إن من أشد الناس عذابً

 :الشأن, كام قال: إنه; أي

ــا نِيســةَ يومً لِ الكَ خُ ــدْ ــنْ يَ ـــاءَ   إنَّ مَ ظِبَ ا وَ ـــآذِرً ـــا جَ ـــقَ فيه لْ  )٣(يَ
ــنْ «وإنـام مل جيعــل   اســمها; ألهنــا رشطيــة, بــدليل جزمهــا الفعلــني,  »مَ

 .والرشط له الصدر فال يعمل فيه ما قبله
ـنْ «احلديث عـىل زيـادة  )٤(وختريج الكسائي يأبـاه غـري  »إنَّ «يف اسـم  »مِ

                                                           
 ).أ٥٦(الدرر البهية ) ١(
ذاب املصـورين يـوم القيامـة, بـرقم عـ: , كتـاب اللبـاس, بـاب)١١/٥٨١(أخرجه البخاري ) ٢(

, مـن حـديث )٩٨/٢١٠٩(, كتـاب اللبـاس والزينـة, بـرقم )٣/١٦٧٠(, ومسلم )٥٩٥٠(
  .بن مسعود اهللا عبد

ــي ) ٣( ــو لألخطــل يف رشح شــواهد املغن ــف, وه ــن اخلفي ــت م ــة األدب )٢/٩١٨(البي , وخزان
, )٣/١١٥(املفصل وليس يف ديوانه, وهو بال نسبة يف ورشح  ,)٢/١٧٩(والدرر  ,)١/٤٥٧(

ــب  ــي اللبي ــب )١/٣٧(ومغن ــن احلاج ــايل اب ــة األدب )١/١٥٨(, وأم , ٥/٤٢٠(, وخزان
 ).١/١٣٦(, ومهع اهلوامع )٨/٤٦(, واألشباه والنظائر )١٠/٤٤٨, ٩/١٥٥

 ).٢/٣٦٢(الكافية برشح الريض : ينظر) ٤(
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. معرفة عىل األصح ; ألن الكالم إجياب واملجرور)٢(من البرصيني )١(األخفش
ا−واملعنى  ا مـن سـائر النـاس, كـذا يف  −أيضً يأباه; ألهنـم ليسـوا أشـد عـذابً
 .)٣(املغني

ض الشنواين لتخريج ما ورد يف احلديث النبوي من إشكاالت,  وقد يتعرَّ
 .)٤(»ال وتران يف ليلة«: ومنه خترجيه لقوله 

مَّ «لفظة بذلك  )٥(أحلق الكوفيون: فائدة«: وقوله يف واو املعية يف قولـه  »ثُ
 :»٦(»ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم ثم يغتسل منه(. 

                                                           

مـن : باألخفش الكبـري اشتهر, عبد احلميد بن عبد املجيد موىل قيس بن ثعلبة, أبو اخلطاب: هو) ١(
كبار العلامء بالعربية, لقي األعراب وأخذ عنهم, وهو أول من فرسَّ الشعر حتت كل بيـت, ومـا 
ـوها, تـويف سـنة سـبع  كان الناس يعرفون ذلك قبله, وإنام كانوا إذا فرغـوا مـن القصـيدة فرسَّ

 .وسبعني ومائة هـ
  )٧/٣٢(والنجوم الزاهرة , )٥/٢٥٥(شذرات الذهب : ينظر

 ).١٤٨(, وشواهد التوضيح )١/٣١٠(املساعد عىل تسهيل الفوائد : ينظر) ٢(
 ).١/٣٧(, واملغني )ب٥٦أ, ٥٦(الدرر البهية ) ٣(
 ).ب٤١(الدرر البهية ) ٤(

: , ويف بـاب)١٤٣٩(يف نقض الوتر : , كتاب الصالة, باب)٢/٦٧(واحلديث أخرجه أبو داود 
هنـي : , كتاب قيـام الليـل, بـاب)٣/٢٢٩(سائي , وأخرجه الن)٤٧٠(ما جاء ال وتران يف ليلة 

, )٤/٢٢(, وأمحـد يف املسـند )٢/٢٨٦(عن الوترين ليلة, وابن أيب شيبة يف املصـنف  النبي 
 ٣/٣٦(والبيهقي يف السنن الكرب.( 

 ).٢/٢٥٢(, ورشح الترصيح )٣/٣٣٧(, والبحر )٢٥١(رشح عمدة احلافظ : ينظر) ٥(
, ومسـلم )٢٣٨(البـول يف املـاء الـدائم : الوضـوء, بـاب كتـاب) ١/٤١٢(أخرجه البخـاري ) ٦(

, والرتمـذي )٢٨٢/٩٦(النهي عـن البـول يف املـاء الراكـد : , كتاب الطهارة, باب)١/٢٣٥(
 ).٦٨(ما جاء يف كراهية البول يف املاء الراكد, برقم : كتاب الطهارة, باب) ١/١٠٠(



@ @
   

النهي عن : فيه الرفع والنصب, ورد بأنه يصري املعنى )١(وجوز ابن مالك
اجلمع بني البول واالغتسال, وليس احلكم خاصا به, بل لو بـال يف املـاء فقـط 

ا  .)٢(كان داخالً حتت النهي, وجيوز فيه اجلزم أيضً
وقـد تلحـق مل وملـا مهـزة : قولـه«: »ملا«و »مل«ويقول يف باب اجلوازم من 

اهلمزة املوضوعة لالسـتفهام, وإن اسـتعملت يف غريهـا فـإن : االستفهام; أي
محل املخاطب : اهلمزة تدخل عىل منفي فيخرج عن االستفهام إىل التقدير, أي

óΟ ®: عىل اإلقرار بام بعد النفي, نحـو s9 r& ÷y u ô³ nΣ y7 s9 x8 u‘ ô‰|¹ 〈 ]١: االنرشـاح[ ,
رَّ عليه جراد مـن «: كام يف حديث البخاري »ببىل«فيُجاب  بَيْنا أيوب يغتسل عريانًا فَخَ

بُّه : يا أيوب, أمل أكن أغنيتك عامَّ تر? قال: ذهب, فجعل أيوب حيتثي يف ثوبه فناداه رَ
 .)٣(»بىل وعزتك, ولكن ال غنى يب عن بركتك

 تفعله? »أمل«: مل أفعل كذا: فهام كقولك ملَِن قالوقد تبقى عىل االست
 .)٤(أحق انتفاء فعلك, فيجاب بنعم أو ال: أي

يف استشهاده باحلديث فيام سـبق  −رمحه اهللا−ومن املالحظ عىل الشنواين 
 :أمور

                                                           
 ).١٦٤(شواهد التوضيح : ينظر) ١(
 ).ب١٠١(الدرر البهية ) ٢(

من اغتسل عريانًـا وحـده يف اخللـوة, بـرقم : , كتاب الغسل, باب)١/٥٠٩(أخرجه البخاري ) ٣(
 ., من حديث أيب هريرة)٢٧٩(

 ).ب١٠٢(الدرر البهية ) ٤(
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ا: األول  :االهتامم بالروايات , والكتاب والباب أحيانً

ذي بال ال يبدأ فيه بسـم كل أمر «: فمن اهتاممه بالروايات عرضه حلديث
 ., وما ذكر فيه من روايات)١(»اهللا الرمحن الرحيم; فهو أبرت

ليـأتني عـىل النـاس «: ومن اهتاممه بذكر الباب قوله السابق عن احلديث
قوله : ذكره يف باب. »زمان ال يبايل املرء بام أخذ املال; أمن حالل أم من حرام?

ــاىل #) ?Ÿω (#θè=à2ù's ®: تع #θt/ Ìh9 $# $Z≈ yèôÊ r& Zπ x yè≈ ŸÒ•Β 〈 ]ــران ــاب ]١٣٠: آل عم , كت
 .)٢(البيوع
 :بيان درجة احلديث من حيث الصحة واحلكم عليه: الثاين

قد حيكم عىل احلديث من حيث القوة والضعف; وهو ما يدل عـىل متكنـه مـن 
آلُ حممـد «علم احلديث, ودراسته له دراسة متأنية, وهذا يتضح من قوله يف حـديث 

 .)٥(بسند ضعيف )٤(سنده واهٍ جدا, روي عن جابر: )٣(»يّ كلُّ تَقِ 
                                                           

 ).ب١( السابق) ١(
, وعزاه إىل احلافظ عبـد القـادر الرحـاوي يف )١/٣١(واحلديث ذكره السيوطي يف الدر املنثور 

رقـم ) ١/٥٥٥(عن أيب هريـرة, وكـذلك املتقـي اهلنـدي يف كنـز العـامل  األربعني بسند حسن
)٢٤٩١.( 

 ).أ٧٧(الدرر البهية ) ٢(
 .تقدم) ٣(
ـ: هو) ٤( ـ يرام األنصـارجابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حَ : مشـهور, قـال جـابر صـحايب :يملَ السَّ

ا وعرشين مرة رسول اهللا  استغفر يل عني باملدينـة, عـن مات سـنة ثـامن وسـب. ليلة البعري مخسً
 .أربع وسبعني سنة

, تقريب التهـذيب )٢/٤٢(, هتذيب التهذيب )١/١٥٦( خالصة تذهيب هتذيب الكامل :ينظر
 ). ٢/٢٠٧(, تاريخ البخار الكبري )١/١٢٢(

 ).ب٦(الدرر البهية ) ٥(
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 :االستشهاد للمسألة الواحدة بعدة أحاديث : الثالث
قـال : , قـال )أبــايل( ومن ذلك ماأورده من األحاديث يف كالمـه عـن 

قـد اسـتعملوه يف  »ال أبايل به«: وقوهلم: )١(النووي يف هتذيب األسامء واللغات
و صحيح, وقد أنكره بعض املحدثني من أهل زماننا, هذه الكتب وغريها, وه

وأنه مل يسمع مـن  »ال أباليه«: وزعم أن الفقهاء يلحنون يف هذا, وأن الصواب
العرب إال هكذا, وغلط هذا الزعم, بل أخربنـا بجهالتـه وقلـة بضـاعته, بـل 

 .وهو الصحيح املسموع من العرب »ال أبايل به«: يقال
أدب «يف أول كتـاب  )٢(احلـافظ أبـو بكـر البغـدادي  وقد رو اخلطيب

 أن النبـي  −ريض اهللا تعـاىل عنـه  −بإسناده عـن معاويـة  )٣(»الفقيه واملتفقه
ا يفقهه يف الدين, ومن مل يبال به مل يفقهه«: قال وثبت يف . )٤(»من يرد اهللا به خريً

                                                           

 .بدل املحدثني »املتحذلقني«, وفيه )٢/٣٢: (ينظر) ١(
وضـابطيه  أحد حفاظ احلـديث, فظ أبو بكر اخلطيب البغداديأمحد بن عيل بن مهدي, احلا: هو )٢(

ا و املتقنني : مـن تصـانيفه. وعلامً بصـحيحه وغريبـه ,ضبطًا وتفننًا يف عللهمعرفةً وحفظًا وإتقانً
 .تويف سنة ثالث وستني وأربعامئة. تاريخ بغداد

البـن الشـافعية الكـرب, طبقـات و, )١/٢٤٠(بـن قـايض شـهبة الشافعية, الطبقات : ينظر
 ).٤/٢٩( يالسبك

 ).١/٨(أدب الفقيه واملتفقه  )٣(
ا, حـديث : , كتـاب العلـم, بـاب)١/١٩٧(أخرجه البخاري ) ٤( ويف ) ٧١(مـن يـرد اهللا بـه خـريً

ـــاب)٦/٢٥٠( ـــاب اخلمـــس, ب ـــول اهللا : , كت β¨ ®ق r'sù ¬! …çµ |¡çΗ è~ 〈  ـــرقم , ويف )٣١١٦(ب
ل طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق ال تز«: قول النبي : , كتاب االعتصام, باب)١٣/٣٠٦(

النهـي عـن املسـألة بـرقم : , كتاب الزكاة, باب)٧١٩, ٢/٧١٨(, ومسلم )٧٣١٢(برقم  »...
)٩٨/١٠٣٧.( 
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ال يبـايل   كان رسول اهللا«: قال −ريض اهللا عنه− )١(الصحيحني عن أيب برزة
وثبـت يف صـحيح . »بالبـاء«هكـذا يف الصـحيحني بتـأخري  )٢(»بتأخري العشاء

ليأتني عـىل «: عن رسول اهللا  −ريض اهللا تعاىل عنه −البخاري عن أيب هريرة 
نْ حرام أم مـن حـالل ذكـره يف . )٣(»الناس زمان ال يبايل املرء بام أخذ املال; أَمِ

#) ?Ÿω (#θè=à2ù's ®: باب قوله تعاىل #θt/ Ìh9 $# $Z≈ yèôÊ r& Zπ x yè≈ ŸÒ•Β 〈 ]١٣٠: آل عمـران [
 »اجلنـائز«يف كتـاب  )٤(وثبت يف صحيح مسلم وسـنن أيب داود. يف أول كتاب البيوع
 :مرَّ عىل امرأة تبكي عىل صبي هلا فقال هلا منهام أن رسول اهللا 

 .)٥(وماتبايل بمصيبتي: , فقالت»اتقي اهللا واصربي« 

                                                           
: نضلة بن عائذ, ويقـال: نضلة بن عمرو, وقيل: وقيل −نضلة بن عبيد, أبو برزة األسلمي : هو) ١(

نـزل البرصـة وأقـام مـدة مـع : −لد بن نضـلةخا: عبد اهللا بن نضلة, ويقال: ابن عبد اهللا, وقيل
 . معاوية, وشهد فتح مكة

   ).٣/٤٠(, سري أعالم النبالء )٤/٢٩٨(طبقات ابن سعد : ينظر   
, )٥٤٧(, بـرقم ...وقـت العرصـ: , كتاب مواقيت الصالة, بـاب)٢/٢١٢(أخرجه البخاري ) ٢(

 .واللفظ ملسلم, )٢٣٦/٦٤٧(, كتاب املساجد ومواضع الصالة, برقم )١/٤٤٧(ومسلم 
, )٢٠٥٩(من مل يبال من حيث كسـب املـال : , كتاب البيوع, باب)٤/٣٤٧(أخرجه البخاري ) ٣(

 ., يف البيوع )٧/٣٤٣(, والنسائي )٢٠٨٣(ما يمحق الكذب والكتامن : ويف باب
نزيـل  ,ملَـ, اإلمام احلـافظ العَ , أبو داود السجستاينيسليامن بن األشعث بن عمران األزد: هو) ٤(

وسمع بخراسان والعراق واجلزيرة والشام واحلجاز ومرص من خلق, مات سنة  فَ لبرصة, طوَّ ا
 .مخس وسبعني ومائتني بالبرصة, عن ثالث وسبعني سنة

, التقريـب )٤/١٦٩(, هتـذيب التهـذيب )١/٤٠٨( تـذهيب هتـذيب الكـامل خالصـة: ينظر
 ). ١٣/٢٠٣(, سري أعالم النبالء )١/٣٢١(

 ).أ٧٧ب, ٧٦(الدرر البهية ) ٥(
, )١٢٨٣(زيـارة القبـور, بـرقم : , كتاب اجلنـائز, بـاب)٣/١٧٧(واحلديث أخرجه البخاري 

يف الصـرب عـىل : , كتاب اجلنـائز, بـاب)٦٣٨, ٢/٦٣٧(, ومسلم )٧١٥٤, ١٣٠٢ −١٢٥٢(
 ).١٥/٦٢٦(املصيبة عند الصدمة األوىل 
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 :كالم العرب :املصدر الثالث
يعد كالم العرب املصدر الثالث من مصادر املادة اللغوية املسموعة عـن 
العرب, وهو وإن احتل عند أصويلِّ النحاة املرتبة الثالثة يف األصول السـامعية 
من الناحية الدينية بعد القرآن الكريم واحلديث النبـوي الرشـيف, فإنـه حيتـل 

الفعيل للنحاة به, وذلك عن طريق أقسـامه املرتبة األوىل من ناحية االستدالل 
 .  شعر, ومأثورات نثرية : املختلفة; من

ولعل مرجع توسع النحاة يف األخذ هبذا املصدر أكثر من اختاذهم القرآن 
واحلديث الرشيف مصدرين لالحتجـاج; هـو عـدم وجـود حتـرز دينـي مـن 

نحوي,  االستشهاد ببعض كالم العرب وترك بعضه أو احلكم عليه بأي حكم
بخالف القرآن واحلديث الرشيف, فاملنثور من كالم العرب أوسع دائـرة مـن 
الكالم املنظوم; حيث إنه ال يتقيد بوزن وال قافية حتمله عىل ارتكاب الرضورة 

 .والتي من شأهنا أن ختالف القاعدة النحوية
ا مـن النثـر; ملـا يتمتـع بـه مـن وزن  ومع ذلك فإن الشعر كان أكثر ذيوعً

مـا «: )١(ويف هذا يقول ابن رشيق. جيعل اإلنسان يتقبله بسهولة ويرسوجرس 

                                                           
العمـدة يف : ل البلغاء, من كتبـهأبو عيل احلسني بن رشيق املعروف بالقريواين, أحد األفاض: هو) ١(

تـويف . معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه, وكتاب األنموذج, والرسائل الفائقة, والنظم اجليـد
 سنة ست ومخسني وأربعامئة هـ,  

, )٣/٢٩٧(, وشـذرات الـذهب )٢/١٧٣(, وكشـف الظنـون )١/٤١٧(بغية الوعـاة : ينظر
  ).٢/١٩١(, واألعالم )١/٣٦٦(, ووفيات األعيان )٨/١١٠(ومعجم األدباء 
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فلـم . تكلمت به العرب من جيد املنثور أكثر مما تكلمت به من جيـد املـوزون
ه, وال ضاع من املوزون عرشه ُ رشْ  .)١(»حيفظ من املنثور عُ

وفيام ييل بيان ألنواع كالم العرب ومد اعتامد الشنواين يف حاشيته عـىل 
 .ستشهاد هبااال

 :املأثورات النثرية: أوالً 
ثَـر اليشـء: النثر ـن نَ إذا رمـاه : الكالم املتفرق من غـري وزن أو قافيـة, مِ

ا  .)٢(متفرقً
وتتمثل املأثورات النثرية عـن العـرب يف كالمهـم اجلـاري عـىل العـادة 

 . اليومية, واألمثال واحلكم
 .)٣(لفومتثل هبا هو ومَن بعده مِن الس وقد رضهبا النبي 

ومل يرضبوا مثالً وال رأوه أهـالً للتسـيري, «: ويف األمثال يقول الزخمرشي
ا بالتداول والقبول, إال قوالً فيه غرابة من بعض الوجوه; ومـن ثـم  وال جديرً

 .)٤(»حوفظ عليه ومحي من التغيري
ومما ذُكر, يتبني احلرص عىل إيراد املثل بلفظه, وهو عني مطلوب النحـاة 

                                                           
  ).١/٢٠(العمدة البن رشيق : ينظر) ١(

  ).٦/٤٣٣٩) (نثر(لسان العرب : ينظر) ٢(

 ,)١/٣٧٤(واملزهر  ,)٥٥٢(األعني النواظر البن اجلوزي : ينظر) ٣(

  ).١/١٠٩(الكشاف : ينظر) ٤(
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ن  يف نقل كالم فظـت ودُوِّ العرب, واألمر نفسه ينسحب عىل خطب العرب التـي حُ
ها كخطب قُسِّ بن ساعدة  .وغريمها )٢(,وأكثم بن صيفي)١(بعضُ

ومن ثم مل خيتلف النحاة يف قبول ما ورد من املأثورات النثرية عن العرب ورودًا 
ا, ولكنهم اشرتطوا فيه أن يكون حمدودًا بإطارين  :صحيحً

 :اإلطار املكاين: اإلطار األول
بْنِ النحاة قواعدهم عىل كل ما جاء عن عـريب, وإنـام حـددوا بعـض  مل يَ

هم, ويف ذلـك يقـول السـيوطي  نقـالً عـن  −القبائل يكون عىل لغتها معتمـدُ
ا «: −الفارايب يف كتابه األلفاظ واحلـروف كانـت قـريش أجـود العـرب انتقـادً

ا لألفصح من األلفاظ, وأسهلها عىل اللسان عند ال نطـق, وأحسـنها مسـموعً
وأبينها إبانة عامَّ يف النفس, والذين عنهم نقلت اللغـة العربيـة, وهبـم اقتـدي, 

قـيس, ومتـيم, وأسـد, : وعنهم أخذ اللسان العريب من بني قبائل العرب, هم

                                                           
ومـن كبـار  لعـربأحد حكامء ا: إياد يبن مالك, من بن يقس بن ساعدة بن عمرو بن عد: هو) ١(

إنه أول عربى خطب متوكئـاً عـىل سـيف أو : كان أسقف نجران, ويقال. خطبائهم ىف اجلاهلية
 يفقبـل النبـوة, ورآه   يطالـت حياتـه وأدركـه النبـ. »أما بعد«كالمه  يفعصا, وأول من قال 

 . عكاظ
 ). ١٤/٤٠( , األغاين)١/٢٧(البيان والتبيني : ينظر

. حكيم العرب يف اجلاهلية, وأحـد املعمـرين: رياح بن احلارث التميميأكثم بن صيفي بن : هو) ٢(
أدرك اإلسالم, وقصد املدينة يف مائة من قومه يريدون اإلسالم; فامت يف الطريق سنة تسـع, ومل 

 .وأسلم من بلغ املدينة من أصحابه ير النبي 
  ).١/١١٣(, اإلصابة )١/٢٧٢(أسد الغابة : ينظر
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 .فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه
ل وبعـض وعليهم اتكل يف الغريب, ويف اإلعراب والترصيف, ثم هـذي
وباجلملـة, . كنانة, وبعض الطائيني, ومل يؤخذ عن غريهم مـن سـائر قبـائلهم

فإنه مل يؤخذ عن حرضي قط, وال عن سـكان البـوادي ممـن كـانوا يسـكنون 
 .)١(»أطراف بالدهم التي جتاور سائر األمم الذين حوهلم

ايب القبائل املأخوذ عنها اللغة, ويبني حتـام ارَ ي النحـاة ففي هذا النص, حيدد الفَ
ن تغريت عربيتهم باختالطهم بغري العرب  .عن األخذ عمَّ

 :اإلطار الزماين: اإلطار الثاين
حدد النحويون فرتة زمنية العتامد اللغة الواردة عنها, وسموا هذه الفرتة 

, وهو العرص الذي ظل فيه العرب حمتفظني بام يطلق عليه »عرص االستشهاد«بـ
أن النشاط اللغوي يف اجلنس العريب غـري نـاتج عـن : ا, ويقصد هب»السليقة اللغوية«

بة واملِران, وإنام يمتد عن الدم واجلنس رْ  .)٢(الدُّ
وقد حتدد هذا العرص يف البوادي من قرن ونصف قبـل اإلسـالم, حتـى 
ا يف منتصف القرن الرابع اهلجري, ويف احلوارض إىل  عهد بني العباس, وحتديدً

 .)٣(منتصف القرن الثاين اهلجري

                                                           
  ).٥٤٢ −١/٥٢٧(الفيض االقرتاح : ينظر) ١(

  ).٢٢٠(أصول التفكري النحوي : ينظر) ٢(

  ).٢٢١(السابق : ينظر) ٣(
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عىل هذين الطريقني; فهـو يسـمع عنـد  −رمحه اهللا  −وقد اعتمد سيبويه 
ا  −العرب, وحيكي   : عن الثقات −أيضً

فال يتحقق اهلمزة ويدع احلـرف  »بيس«: وسمعت بعض العرب يقول«: يقول
 .)١(»فخففوا وتركوا الشني عىل األصل »شهد«: عىل األصل, كام قالوا

ا  −ويقول  رميـت عـن «: سمعت أبـا زيـد يقـول :قال أبو عمرو: −أيضً
 .)٣(»رميت عليها«: وناس يقولون )٢(»القوس

وقد ورد العديد من املأثورات النثرية يف حاشية الشـنواين; اسـتدالالً أو 
ا هلا, ومن أمثلة ذلك خـالف : تنبيـه«: قوله يف إعراب االسم املنقوص: توجيهً

ة, رضورة, أو شـاذ ما قاله املصنف من تقدير الضمة والكرسة وظهور الفتحـ
 .حيفظ وال يقاس عليه

هيَا: كقوهلم يف تقدير الفتحة سَ بَارِ وْ طِ القَ  .)٥(, بسكون الياء)٤(أَعْ
ومنه ما يراد به التكثري «: ويقول يف حاالت خروج املثنى عن أصل داللته

Æì ®: نحو Å_ö‘ $# u |Çt7 ø9 $# È⎦ ÷⎫ s?§ x. 〈 ]  ألن البرصـ ال»كـرات«ألن املعنى  ]٤امللك ; 
                                                           

  ).٤/١٠٩(الكتاب : ينظر) ١(

 ). ١/٣٧١(والصحاح , )١/١٠٠(واصالح املنطق , )١/٣٧١(هتذيب اللغة : ينظر) ٢(

  ).٤/٢٢٦(الكتاب : ينظر) ٣(

 ).١/١٥٤(واملزهر ,)١/٢٢٢(ومقاييس اللغة , )٥٣٦(املفصل : ينظر) ٤(

 ).أ٢٣(الدرر البهية ) ٥(
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سـبحان اهللا «: ومثلـه قـوهلم. ينقلب خاسئًا وهو حسري من كرتني, بل كـراتٍ 
 .)٢(»)١(وحنانيه

فه, ومنه قوله يف النعت السببي اء«: وربام ذكر الشاهدَ وضعَّ : وحكى الفرَّ
ل حسنة العني; كام يقال جُ , وما حكاه الفـراء وجـه )٣(حسنت عينه: مررت بِرَ

 .)٤(»منعه − منهم اجلرمي −ضعيف, ومذهب كثري 
ما افتقـر إىل الوصـل بجملـة خربيـة أو : قوله«: ويقول عن املوصوالت

 ِ نيْ هـا ممـا يفتقـر, وعـربَّ : ظرف أو جمرور تامَّ جنس يشـملُ املوصـوالتِ وغريَ
 ِ نيْ ا باسم البعض عن الكل, واحرتز بالتَّامَّ باملجرور عن اجلار واملجرور; تعبريً

عـن  −جاء الذي عندك, والذي يف الـدار : اللذين تتم هبام الفائدة, نحو: أي −
ِ نحو نيْ  .»جاء الذي اليوم أو بك«: غري التامَّ

الـذي نزلنـاه : , أي)٥(»نزلنـا املنـزل الـذي البارحـة«: وحكى الكسـائي
 .)٦(»البارحة, وهو شاذ

ا لقول الشيخ خالد, ومقرا له  −ويقول يف احلال املبينة  وأهنا قـد  −شارحً

                                                           
 ).١٣/١٢٨(ولسان العرب , )٣/٢٤٩(واملخصص , )١/٣٤٩(الكتاب لسيبويه : ينظر) ١(

  ).أ٤٠ب, ٣٩(الدرر البهية ) ٢(

  ).١٤٦, ١/١١٣(, والبحر املحيط, أليب حيان )٢/٤٠٨(معاين القرآن, للفراء : ينظر) ٣(

  ).ب٥٩(الدرر البهية ) ٤(

 ).١/٢٦٦(جمالس ثعلب : نظري) ٥(

 ).ب/٦١(الدرر البهية ) ٦(
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الزرافـة : )١(لق اهللا الزرافة يـدهيا أطـول مـن رجليهـاوخ«: قوله: جتيء الزمة
ويف . »يـدهيا«حال الزمـة مـن  »أطول«بدل بعض, و »يدهيا«, و»خلق«مفعول 

 .»الزرافة«أنه حال من : )٢(رشح الشذور

بـالرفع,  »يداها أطـول مـن رجليهـا«: وبعضهم يقول: )٣(قال أبو البقاء
 .انتهى. ليةخربه, واجلملة حا: »أطول«مبتدأ, و »يداها«فـ

 . )٤(»معرف بأل اجلنسية »الزرافة«وال تتعني احلالية جلواز الوصفية; ألن 
: »سـو«و »غري«برفع : قوله«: )٥(عن الظرفية »سو«ويقول يف خروج 

,  »غـري«كــ »سـو«ما ذكره من أن  ـا, هـو مـا قالـه الزجـاجيُّ ى وإعرابً   معنـً
 .)٦(كأتاين سواءَ : حكاية الفراء: وابن مالك; ويؤيدمها

جـاء : هي ظرف; بدليل وصل املوصول هبا كــ: وقال سيبويه واجلمهور
 .)٨(»)٧(الذي سواك

                                                           
,  )١/١٩٧(, وأسـاس البالغـة)٢/٥١( , واألصول يف النحـو)١/١٥٥(كتاب سيبويه : ينظر) ١(

 ).٢/٢٩٤(, ومهع اهلوامع )٢/٢٩٧(وأوضح املسالك 

 ).٣٢٢(رشح شذور الذهب : ينظر) ٢(

 ).١/٣٦٨(رصيح , والت)٥٠(إعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث : ينظر) ٣(

 ).أ/٨٨ب, /٨٧(الدرر البهية ) ٤(

 ).ب/٩٢( السابق )٥(

, )١٣٣(, وإصـالح املنطـق )١/٤٠٧(الكتاب لسيبويه : وينظر ).١/٧٣(معاين القرآن للفراء ) ٦(
 ).١/١٩٩(واألصول يف النحو 

 ).١/٨٩٣(وحاشية الصبان , )١/١٨٨(مغني اللبيب   (٧)
 ).أ/٩٣(الدرر البهية ) ٨(



@ @
   

 :الشعر: ثانيًا
ا; وذلك ألجل تأصيل  ا بالغً اهتم النحاة واللغويون بالشعر العريب اهتاممً
قواعدهم, حتى إنه كان يف بداية عرص التأليف حيتل املكانة األوىل, والناظر يف كتـاب 

 .د أنه قد استشهد فيه بالشعر يف نحو ألف ومخسني بيتًاسيبويه جي
ه من  –ما تركب : وغلب الشعر عىل معظم القول لرشفه بالوزن والقافية, وحدُّ

ا وكان مقفى موزونًا مقصودًا به ذلك − الكالم   .)١(تركبًا متعاضدً
 :وقد قسم العلامء طبقات الشعراء إىل أربع طبقات

 : الطبقة األوىل
اجلاهلية وهم الذين كانوا قبل اإلسالم مثل امـرئ القـيس,  وهم شعراء

ى شَ فَـة, )٢(واألَعْ مِ , وطَرَ ـنْ س الضـبي, واملُـتَلَ س بـن والشَ رَ َ, وعنـرتة, وأَوْ فَ
 .,  وغريهم)٣(حجر

                                                           

, واملفـردات يف )شـعر( , واملصباح املنـري)شعر(, والقاموس املحيط )شعر(لسان العرب : ينظر) ١(
, التوقيف عىل مهامت التعريف )٣/٧٧(, والكليات )شعر(, والتعريفات )شعر(غريب القرآن 

)٤٣٠.( 
ميمون بن قيس بن جندل, من بني قيس بـن ثعلبـة, أبـو بصـري, املعـروف بأعشـى قـيس, : هو) ٢(

أحد أصحاب املعلقات, كان كثري الوفود عىل امللوك مـن العـرب والفـرس, . كبريواألعشى ال
ا منه, وأدرك اإلسـالم ومل يسـلم تـويف سـنة . غزير الشعر, وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرً

 . سبع هـ
ــر ــرب : ينظ ــرة أشــعار الع ــد التنصــيص , )٧٩(, والشــعر والشــعراء )٥٦, ٢٩(مجه ومعاه

  ).٨٦, ١/٨٤(وخزانة األدب , )٩/١٠٨(, واألغاين )١/١٩٦(
أوس بن حجر بن مالك التميمي, شاعر متيم يف اجلاهلية, وهو زوج أم زهري بن أيب سلمى, : هو) ٣(

 . هـ.سلمى, عمَ َر طويال, ومل يدرك اإلسالم, يف شعره حكمه ورقة, وتويف السنة الثانية ق
, )١١/٧٠( , واألغــاين)٢٩٠(, وســمط الــآليلء )١/٨١(طبقــات فحــول الشــعراء : ينظــر

   ).٢/٣١(واألعالم 
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 :الطبقة الثانية
ا : ويسمى أبناؤها ا من اجلاهلية وجـزءً املخرضمني, وهم من أدركوا جزءً

ار, , والشـام)١(يعة, وحسان بـن ثابـتمن اإلسالم; مثل لبيد بن رب َ خ بـن رضِ
يْئة)٢(بن زهري وكعب  .)٣(, واحلُطَ

 : الطبقة الثالثة
  اإلسالميون, وهم من كانوا يف صدر الدولـة اإلسـالمية : املتقدمون, ويقال هلم

ـوَص األنصـاري − عرص االستشهاد  – طَل, واألَحْ , )٤(مثل جرير, والفرزدق, واألَخْ
                                                           

, شـاعر النبـي : حسان بن ثابت بن املنذر, اخلزرجي األنصاري, أبو الوليـد, الصـحايب: هو) ١(
وأحد املخرضمني الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم, عاش سـتني سـنة يف اجلاهليـة, ومثلهـا يف 

األنصار يف اجلاهليـة, وشـاعر  كان شاعرَ : فضل حسانُ الشعراءَ بثالثة: قال أبو عبيدة. اإلسالم
 . النبي يف النبوة, وشاعر اليامنيني يف اإلسالم

ذيل املذيل  , )١/١١١(, خزانة األدب )١/٣٢٦(, اإلصابة )٢/٢٤٧(هتذيب التهذيب : ينظر
  ).٤/١٣٤(, األغاين )٢٨(

ب: هو) ٢( ل نجـد, وقـد شاعر عايل الطبقة, من أهـ: كعب بن زهري بن أيب سلمى املازين, أبو املرضَّ
 .تويف سنة ست وعرشين »ديوان شعر«له . أسلم
  ).٥/٢٢٦(, األعالم )٢/٢٠٨(عيون األثر : ينظر

يْكة, شاعر خمرضم, أدرك اجلاهلية واإلسالم, كـان : هو) ٣( لَ جرول بن أوس بن مالك العبيس أبو مُ
اءً , له ديوان شعر جَّ  .تويف نحو سنة مخس وأربعني. هَ

  ).٢/١٥٧(, األغاين )١/٩٩(فوات الوفيات : ينظر

اء, لقب باألحوص لضـيق يف : هو) ٤( جَّ عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عاصم األنصاري, شاعر هَ
 . مؤخر عينيه, تويف يف دمشق سنة مخس ومائة هـ

, واألعـالم )٦٤٨(, وطبقـات اجلمحـي )٥٢٥(, والشعر والشعراء )٤/٢٢٤(األغاين : ينظر
)٤/١١٦.(  
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احوالراعي النمريي, و مَّ ثَيِ ِر عزة)١(الطِّرِ  .)٢(, وكُ
 :الطبقة الرابعة

ــم ــال هل ــدون, ويق ــد : املول ــا بع ــعراء م ــم ش ــدثون, وه   املح
  أيب متــام, وبشــار بــن : مثــل −مابعدعرصاالستشــهاد –الطبقــة الثالثــة 

ــــــــواس ــــــــرد, وأيب ن ــــــــري)٣(ب ــــــــالء املع   , )٤(, وأيب الع
                                                           

اح بن حكيم بن احلكم, من طيء, شاعر إسالمي فحل, ولد ونشأ يف الشام, وانتقـل الطِّ : هو) ١( مَّ رِ
ا للكميت صـديقا لـه, ال يكـادان يفرتقـان, ولـه ديـوان  اء, وكان معارصً إىل الكوفة, وكان هجَّ

 . تويف سنة مخس وعرشين ومائة هـ. شعر
  ).١٠/١٤٨(, واألغاين )١/٢٧(البيان والتبيني : ينظر

أبو صخر كثري بن عبد الرمحن بن األسود, اخلزاعي, القحطاين, شاعر متيمَّ من أهل املدينة, : هو) ٢(
هام بحب عزة بنت مجيل الضمرية, واشتهر هبا, وأخباره معهـا كثـرية, . كان مفرط القرص دميامً 

 .وتويف باملدينة سنة مخس ومائة هـ
  ).٦/٧٢(الم , واألع)٣٥٠(, ومعجم الشعراء )٢/٣٨١(خزانة األدب : ينظر

شاعر العراق يف عرصه, نشأ بالبرصة, ورحـل : احلسن بن هانئ احلكمي بالوالء, أبو نواس: هو) ٣(
إىل بغداد وتويف هبا سنة ثامن وتسعني ومائة هــ, وهـو أول مـن هنـج للشـعر طريقتـه احلرضـية 

  .وأخرجه من اللهجة البدوية, وقد نظم يف مجيع أنواع الشعر, وأجود شعره مخرياته
, )٣١٣(, والشعر والشـعراء )١/١٦٨(, ووفيات األعيان )٩٩ − ٨٧(طبقات الشعراء : ينظر

  ).٢/٢٢٥(, واألعالم )١٦٠(, والفهرست )١٠٣ − ٩٦(ونزهة األلباء 

شـاعر فيلسـوف, ولـد  يف معـرة : أمحد بن عبد اهللا بن سليامن, التنوخي املعري, أبو العالء: هو) ٤(
ا; فعمي يف السنة الرابعة مـن عمـره, وقـال النعامن, كان نحيف اجلسم,  أصيب باجلدري صغريً

وهو مـن بيـت . الشعر وهو ابن إحد عرشة سنة, ورحل إىل بغداد فأقام هبا سنة وسبعة أشهر
علم كبري يف بلده, مات سنة تسع وأربعني وأربعامئة هـ, وملا مات وقف عىل قربه أربعة وثامنـون 

ا يرثونه  .شاعرً
  ).١/٤٦(, وإنباه الرواة )١/١٨١(, معجم األدباء )١/٣٣(عيان وفيات األ: ينظر
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ي رتُ بِل اخلزاعي)١(والبُحْ  ., وغريهم)٢(, ودِعْ
ق النحويون وعلامء اللغة عىل جواز االستشهاد بشـعر الطبقتـني وقد اتف

ْك يف هذا خالف, وإنـام اخلـالف وقـع يف شـعر الطبقـة  األوىل والثانية, ومل حيُ
 .الثالثة والرابعة

والصحيح عند أهل العلم صحة االستشهاد بكالم الطبقة الثالثة, وكـان 
  واحلســن البرصــي, , )٣(بــن العــالء, وعبــد اهللا بــن أيب إســحاق عمــرو أبــو

يْـت −بـن شـربمة  وعبد اهللا مَ نـون الفـرزدق والكُ وذا الرمـة, وكـانوا  )٤(يلحِّ
                                                           

 شاعر كبري, كان مـع املتنبـي وأيب متـام: الوليد بن عبيد بن حييى الطائي, أبو عبادة البحرتي: هو) ١(
 . أشعر زماهنم, وتويف سنة أربع وثامنني ومائتني هـ

  ).٨/١٢١(م , واألعال)٤٦١(, ومعجم الشعراء )٣٩٣(طبقات الشعراء : ينظر

اء, بذيء اللسان, مولعٌ باهلجاء واحلط : دعبل بن عيل بن رزين اخلزاعي, أبو عيل: هو) ٢( جَّ شاعر هَ
تـويف سـنة سـت . من أقدار الناس, وكان صديق البحرتي وصـنف كتابـا يف طبقـات الشـعراء

 . وأربعني ومائتني هـ
  ).٢/٣٣٩(عالم , واأل)١/١٧٨(, ووفيات األعيان )٣٥٠(الشعر والشعراء : ينظر

عبد اهللا بن أيب إسحاق احلرضمي, جد يعقوب بن إسحاق احلرضـمي أحـد العرشـة, أخـذ : هو) ٣(
ـا عـىل   عيسـى بـن عمـر, : حييـى بـن يعمـر, ونرصـ بـن عاصـم, ورواهـا عنـه: القراءة عرضً

 .وأبو عمرو بن العالء, وغريهم, تويف سنة تسع وعرشين ومائة
  ).١/٤١٠(غاية النهاية : ينظر

شـاعر اهلاشـميني, مـن أهـل الكوفـة, : الكميت بن زيد بن خنيس األسدي, أبو املسـتهل: هو) ٤(
: أشـهر شـعره. اشتهر يف العرص األموي, وكان عاملا بآداب العرب ولغاهتا وأخبارها وأنسـاهبا

 .تويف سنة ست وعرشين ومئة. اهلاشميات
  ).٧١ −١/٦٩(, وخزانة األدب )١٥/١٠٨(األغاين : ينظر



@ @
   

يعدوهنم مـن املولـدين; ألهنـم كـانوا يف عرصـهم, واملعـارصة حجـاب كـام 
 .يقولون

فالصحيح من أقوال النحاة واللغويني أنه ال يستشهد : أما الطبقة الرابعة
ا  .بكالمها مطلقً

م من يوثق بـه مـنهم, وإىل هـذا نحـا الزخمرشـي; حيـث يستشهد بكال: وقيل
 : ببيت من شعر أيب متام وهو "الكشاف"استشهد يف تفسريه املسمى ب

ــتَ أَجلَيــا َّ ثُمَّ ــا أَظلَــام حــايلَ دَ أَشـيَبِ  مهُ جهِ أَمـرَ ن وَ ام عَ يهِ  )١(ظَالمَ
عربيـة, وهو وإن كان حمدثًا ال يستشهد بشعره يف اللغة, فهو من علامء ال«: وقال

الدليل عليه بيت احلامسـة, : أال تر إىل قول العلامء. فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه
 .)٢(»فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه
ا الريض; فإنه قد استشهد بشعر أيب متـام يف : وممن ارتىض هذا املنهج أيضً

 . )٣(عدة مواضع من رشحه لكافية ابن احلاجب
أمجعوا عىل أنه ال حيتج بكالم املولدين واملحدثني يف اللغة : يويقول السيوط    

ختم الشـعر بـإبراهيم بـن هرمـة : ونقل ثعلب عن األصمعي قال. )٤(العربية
 .)٥(وهو آخر احلجج

                                                           
  ).٣١(وهو يف ديوانه , لبيت من الطويلا )١(

  ).١/٧(, وخزانة األدب )١/٢٢٨(, والبحر املحيط )١/١١٩(الكشاف : ينظر) ٢(

  ). ١/٢٣٥(, ورشح الريض )٤٥(ديوان أيب متام : ينظر) ٣(

  ).٦١٥ −١/٦١١(االقرتاح مع فيض نرش االنرشاح : ينظر) ٤(

  ).٦١٩, ١/٦١٨(االقرتاح مع فيض نرش االنرشاح : ينظر) ٥(
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 :الشنواين والشعر
الدرر البهيـة عـىل "حوت حاشية الشنواين عىل رشح األزهرية املسامة ب

وستني ومائة بيت, فقد استشهد بشـعر ما يقرب من واحد  −  "رشح األزهرية
اجلاهليني كامرئ القيس, وزهري, واألعشى, والنابغـة الـذبياين, وعمـرو بـن 

 .كلثوم, وحاتم الطائي, وغريهم
ا  − واستشهد   .بشعر املخرضمني كحسان, ولبيد, وغريمها − أيضً

واستشهد بشـعر اإلسـالميني كجريـر والفـرزدق, واألخطـل, وابـن قـيس 
 .ة, وأبيه العجاج, ومحيد بن ثور, وغريهمالرقيات, ورؤب

 :ومن أمثلة ذلك . وأورد من أشعار املولدين مثل شعر أيب نواس
 :استشهاده بشعراء الطبقة األوىل: أوالً 

ورد يف حاشية الشنواين العديد من األبيات املنسوبة إىل العرص اجلـاهيل; 
ا هبا عىل قاعدة, ومن ذلك ا هلا, أو مستشهدً  : إما شارحً

ا لعسى غري مقـرتن بــ ولكـن  »أن«نجده يستدل عىل ورود املضارع خربً
أن الغالب يف املضارع خرب : يعني. ويغلب مع عسى وأوشك: قوله: عىل قلة, فيقول

 : عسى اقرتانُه بأن, ويقل كونه بدون أن, ومنه
 )١(يكــــون وراءه فــــرجٌ قريــــبُ  عسى الكـربُ الـذي أمسـيتَ فيـه

                                                           
ـم يف الكتـاب ) ١( رشْ بة بن خَ ورشح أبيـات , )٢٢(, واللمـع )٣/١٥٩(البيت من الوافر, وهو هلُدْ

, وخزانـة )٤٤٣(, ورشح شواهد املغني )٩٧(ورشح شواهد اإليضاح , )٥)١/١٤٢(سيبويه 
وأرسار , )٣/٧٠(, , وبــال نســبة يف املقتضــب )٢/١٤٥(, والــدرر )٣٣٠, ٩/٣٢٨(األدب 
, وخزانــة األدب )٣٢٦(, وختلــيص الشــواهد)١/٣١٢(, وأوضــح املســالك )١٢٨(العربيــة

  ).٢/١٤٠(, ومهع اهلوامع )٩/٣١٦(
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 .)١(رضورة  »عسى«بعد  »أن«حذف ومجهور البرصيني عىل أن 
ذكر بعض النحويني, وأبو عبيـدة أن : فائدة: ويقول يف نواصب املضارع

 :, ونقله اللحياين عن بعض بني صباح, وأنشدوا»أن«بعض العرب جيزم بـ

لِنــا انُ أهْ ــدَ لْ ا قــال وِ نَ وْ ــدَ ا إذا مــا غَ وْ يْدُ  −تعالَ أْتِنا الصَّ طِبِ  −إىل أن يَ  )٢(نَحْ
 .)٣( رفع املضارع بعدها فتكون مهملةوقد ي 

ونعت النكرة إذا تقـدم عليهـا انتصـب : عند قول الشيخ خالد −ويقول 
أنه قد ينصب عىل احلـال : يعني. إىل آخره... ونعت النكرة: قوله: −عىل احلال
واعلم أنه إن صلح النعت ملبارشة العامل إيـاه, جـاز : ففي الريض. عند تقدمه

ه وإبدال املن  : مررت بظريف رجل, قال: عوت منه; نحوتقديمُ

ها ن العائِذاتِ الطريَ يمسـحُ دِ  واملؤمِ ـعَ يـلِ والسَّ ةَ بنيْ الغِ  )٤(ركبانُ مكَّ
قـال : حـرف ابتـداء »لكن«ويقول يف باب العطف, استدالالً عىل وقوع 

وال يشرتط فيام إذا تلتهـا مجلـة تقـدم النفـي أو النهـي; فيكـون بعـد : املرادي
هـل زيـد قـائم لكـن : نفي, أو هني, أو أمر, ال استفهام, فال جيـوزإجياب, أو 

 :عمرو مل يقم, قوله

                                                           
  ).أ٩٦ب, ٩٥(الدرر البهية ) ١(

  ).أنن(البيت من الطويل, وهو بال نسبة يف تاج العروس ) ٢(

  ).ب٩٧أ, ٩٧(الدرر البهية ) ٣(

 ).٧/١٣٣( البيت يف البحر املحيط). أ١١٩( السابق) ٤(
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شــى رقــاءَ ال ختُ هُ إِنَّ ابــنَ وَ ادِرُ ــوَ ــنْ  بَ كِ ــرُ  لَ نتَظَ ــربِ تُ ــهُ يف احلَ قائِعُ  )١(وَ
 .)٢( زهري بن أيب سلمى: قائله

فـام تصـنع بقـول : فإن قلـت: ويف صدد اشرتاط كون التمييز نكرةً يقول
 :قائلال

ـــا ن جوهَ ـــتَ وُ ف رَ ـــا أَن عَ ـــكَ ملَّ أَيتُ و  رَ مـرِ ـن عَ طِبتَ النَفسَ يا قَيسُ عَ دتَ وَ دَ  )٣(صَ
  , وذهـب الكوفيـون »أل«هو حممول عنـد البرصـيني عـىل زيـادة : قلت

 .)٤(وابن الطراوة إىل جواز تعريف التمييز
غري مقرتنـة  »أوشك«بن أيب الصلت عىل قلة جميء  ويستشهد بشعر أمية

 »أن«يعنـي أن الغالـب يف خربهـا أن يقـرتن بــ: وأوشك: قوله: فيقول »أن«بـ
 :كقوله

وا ـكُ شَ ئِلَ الناسُ الرتابَ ألوْ ـوا ولو سُ نَعُ لُّـوا فيَمْ مَ  )٥(إذا قِيل هاتُوا أن يَ

                                                           

ورشح شواهد , )١٨٠(, واللمع )٣٠٦(البيت من البسيط, وهو لزهري بن أيب سلمى يف ديوانه ) ١(
  ).٥/٢٦٢(, ومهع اهلوامع )٢/٧٠٣(املغني 

  ).أ٧٩(الدرر البهية ) ٢(

الـدرر  ,)١٣٢٥(البيت مـن الطويـل, وهـو لرشـيد بـن شـهاب يف رشح اختيـارات املفضـل ) ٣(
, واجلنـى )١٦٨(, وختلـيص الشـواهد )١/١٨١(املسـالك  وبال نسبة يف أوضح , )١/٢٤٩(

  ).٤/٧٢(, ومهع اهلوامع )١٩٨(الداين 

  ).أ٩٠(الدرر البهية ) ٤(
, )٣٢٢(, وختلـيص الشـواهد )١/٣١١(البيت من الطويل, وهو بال نسبة يف أوضح املسـالك ) ٥(

) وشـك(, ولسـان العـرب )١٧١, ١٦٨(, ورشح ابـن عقيـل )٣٥٠(ورشح شذور الـذهب 
= 
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 :ويقل جميئها بدوهنا كقوله

ـــن ـــرَّ مِ ـــن فَ ـــكُ مَ ـــهِيوشِ نِيَّتِ ــــهِ يوا مَ اتِ رّ ــــضِ غِ ــــافِقُ يف بَع  )١(»ه
 :استشهاده باملخرضمني من الشعراء: ثانيًا

ه بشـعر  من نـامذج استشـهاد الشـنواين بأشـعار املخرضـمني, استشـهادُ
 :احلُطيئة عىل النصب عىل املعية بعد االستفهام, فيقول

ومل يسمع النصب بعد واو املعية إال بعد أربعة, فيه نظر; ألنـه قـد : قوله«
ا  −يسمع بعد االستفهام   :كقوله −أيضً

 ْ ــــونَ بينــــيأملَ كُ مْ ويَ كُ خـــاءُ  أَكُ جــــارَ ةُ واإلِ ـــودَّ مُ امل ـــنَكُ  )٣(»)٢(وبي
                                                           

=  
ــة )١٠/٥١٣( ــع )٢/١٨٢(, واملقاصــد النحوي ــروس )٢/١٤٠(, ومهــع اهلوام ــاج الع , وت
  .)٢/١٤٤(والدرر , )وشك(

  ).أ٩٦(الدرر البهية ) ١(
ورشح , )٣/١٦١(, والكتـاب )٤٢(والبيت من املنرسح, وهو ألمية بن أيب الصلت يف ديوانـه 

, , ولسـان )٣/١٨٧(, والعقـد الفريـد )٧/١٢٦(, ورشح املفصـل )٢/١٦٧(أبيات سيبويه 
, ولعمران بن حطـان )٢/١٨٧(, واملقاصد النحوية )١٨٨) (كأس(, )٦/٣٢) (بيس(العرب 

ــه  ــة أو لرجــل مــن اخلــوارج يف ختلــيص الشــواهد )١٢٣(يف ديوان ــدرر )٣٢٣(, وألمي , وال
, ورشح شذور )١/٣١٣(, وأوضح املسالك )١٦٨(, وبال نسبة يف رشح ابن عقيل )٢/١٣٦(

 ).١/١٢٩(ورشح األشموين , )٢/١٤٠(ع اهلوامع , ومه)٣٥٢(الذهب 
ورشح أبيـات الكتـاب ) ٣/٤٣(, والكتـاب )٥٤(البيت من الوافر, وهو للحطيئـة يف ديوانـه  )٢(

, )٤٠٣(, ورشح شذور الذهب )٦٦٩(, , ومغني اللبيب )٥٧٤(, ورشح ابن عقيل )٢/٧٣(
وبال نسبة يف  , )٤/٨٨(ر والدر ,)٤/٤١٧(,  واملقاصد النحوية )٩٥٠(ورشح شواهد املغني 

, )٤/١٢٧(, ومهع اهلوامع )٤٧(, ورصف املباين )١٦٨(وجواهر األدب , )٢/٢٧(املقتضب 
 ).٣/٥٦٧(ورشح األشموين 

 ).ب١٠١(الدرر البهية ) ٣(
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وكذلك استشهد بشعره عىل جواز املنـع والرصـف يف العلـم املؤنـث إن 
وال فرق يف جـواز الـوجهني يف ذلـك بـني مـا : كان ثانيًا ساكن الوسط فيقول

 , ومـا»فخـذ«, وما تسـكينه عـارض بعـد التسـمية كــ»هند«تسكينه أصيل كـ
 : , قد جاء بالوجهني كقوله»دار«تسكينه باإلعالل كـ

نـــدُ ـــا هِ أَرضٌ هبِ نـــدٌ وَ ـــذا هِ بَّ البُعـدُ  أَال حَ ا النَأيُ وَ ن دوهنِ ندٌ أَتى مِ هِ  )١(وَ
ففيه الوجهان, كام قـال سـيبويه,  »يد«ودخل يف كالم املصنف التنائي كـ

 .)٢(»هند«وظاهر كالم التسهيل أن املنع أجود كام يف 
ــ ــان«هد عــىل حــذف ويستش ــن  »ك ــرو ب ــول عم ــل الم اجلحــود بق قب
 :)٣(معديكرب

ــومي ــعَ ق ــبَ مجْ ــعٌ لِيغل ــام مج ــــرد ف ــــرد لف , وال ف ــــةً م اوَ قَ  )٤(مُ

                                                           
ــه ) ١( , )ســند) (٣/٢٢٣(, ولســان العــرب )٣٩(البيــت مــن الطويــل, وهــو للحطيئــة يف ديوان

, )٧٠, ١/١٠(وبـــال نســـبة يف رشح املفصـــل  ,)٥/٢٢١(والـــدرر , )نـــأي) (١٥/٣٠٠(
 ).٥/٤٥(ومهع اهلوامع , )جدر) (٤/١٢٣(, ولسان العرب )٩٧(والصاحبي يف فقه اللغة 

  ).أ٣٤(الدررالبهية ) ٢(

يَكِرب بن ربيعة بن عبـد اهللا الزبيـدي, فـارس الـيمن, وصـاحب الغـارات : هو) ٣( دِ عْ عمرو بن مَ
ثـم ارتـد, ثـم رجـع إىل اإلسـالم, وشـهد معركـة  ي املشهورة, دخل اإلسالم يف أيـام النبـ

 . الريموك, ومات سنة إحد وعرشين هـ
  ).٥/٨٦(, واألعالم )٦٣(, وسمط الآليل )١٣٨(الشعر والشعراء : ينظر

, ومغنـي )١١٧(, واجلنـي الـداين )٥٦٠(البيت من الوافر, وهو بـال نسـبة يف تـذكرة احلفـاظ ) ٤(
 ).٤/١١٠(ظائر واألشباه والن, )١/٢١٢(اللبيب 
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 .)١(»فام كان مجع: أي«: ويقدره بقوله
 :)٢(ويستشهد بقول أنس بن مدركة اخلثعمي

ـــهُ  لَ قِ ـــم أَعْ ا ثُ يْكً ـــلَ ـــتيلِ سُ ـرُ كالثورِ يُرضب ملـا عافـتِ الب إينِّ وق  )٣(قَ
, وهي جـائزة احلـذف هنـا; ألن )٤(»ثم«حمذوفة بعد  »أن«عىل النصب بـ

 .)٥(»قبله اسامً رصحيًا, وهو قتيل
 :استشهاده بشعر املتقدمني, أو اإلسالميني: ثالثًا

استشهد الشنواين يف حاشيته بشعر اإلسالميني يف العديد مـن املواضـع, ومـن 
 :ستشهاده بقول الفرزدقا: نامذج استشهاده بشعراء هذه الطبقة

                                                           
  ).أ١٠٠(الدرر البهية ) ١(
ـرين, كـان : أنس بن مدركة بن كعب األكلبي اخلثعمي, أبو سفيان: هو) ٢( شاعر فـارس مـن املعمِّ

ومـات يف إحـد , سيد خثعم يف اجلاهلية وفارسـها وأدرك اإلسـالم; فأسـلم, أقـام بالكوفـة 
 .املعارك سنة مخس وثالثني هـ

, واألعـالم )٣/٣٦٦(, وخزانـة األدب )١/٧٣(, واإلصـابة )٣٧٥(الشعر والشـعراء : ينظر
)٢/٢٥.( 

, ولسـان )٢٠/٣٥٧(, واألغاين )١/١٨(البيت من البسيط, وهو ألنس بن مدركة يف احليوان ) ٣(
ــرب  ــور) (٤/١٠٩(الع ــف) (٩/٢٦٠(, )وجــع) (٨/٣٨٠(, )ث ــة )عي , واملقاصــد النحوي

, وخزانــة األدب )٤/١٩٥(ســالك وبــال نســبة يف أوضــح امل, )٤/٩٣(والــدرر  ,)٤/٣٩٩(
 ).٤/١٧١٤١(, ومهع اهلوامع )٢/٤٦٢(

  ).أ٩٩(الدرر البهية ) ٤(

  ).٤/١٤٢(, ومهع اهلوامع )٤٠٦(, ورشح شذور الذهب )٤/٢٢(رشح ابن عقيل ) ٥(
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تِــي ابَ رَ  )١(ولكــنَّ زنجــيٌّ عظــيمُ املشــافِرِ  فلــو كنــتَ ضــبيا عرفــتَ قَ
 .)٢(»ولكنك زنجي: أي«: , وقدره بقوله»لكنَّ «عىل جواز حذف اسم 

ـا مـع كونـه  »أفعـل«واستشهد بشعره كذلك عىل جميء  التفضـيل مطابقً
ا عن األلف والالم, فيقول التفضيل الذي مل  »أفعل«ل ولكن ربام استعم: عاريً

ا; قال ا مع كونه جمردً  :يرد به املفاضلة مطابقً

ـني كنـتمُ دُ العَ وَ ا, وأنتم  إذا غاب عنكم أَسْ  )٣(أالئِـمُ  −ما أقام  −كرامً
ج البيت, وقـول النحـويني, وكـذلك قـول : أي −لئام, فعىل ذلك يتخرَّ

وفاصلة صغر ٤(لعروضيني فاصلة كرب(. 
ظهور احلركـات يف بيتَـي جريـر وابـن قـيس الرقيَّـات ويوجه الشنواين 

                                                           
ومجهـرة اللغـة , )٢/١٣٦(, والكتـاب )٤٨١(البيت من الطويـل, وهـو للفـرزدق يف ديوانـه ) ١(

ــل )١٣١٢( ــرب )٨٢, ٨/٨١(, املفص ــان الع ــفر) (٤/٤١٩(, , ولس ــة األدب )ش , وخزان
, ورشح وبــال نســبة يف جمــالس ثعلــب )٢/٧٠١(,, ورشح شــواهد املغنــي )١٠/٤٤٤(
, وخزانــة )٥٩٠(, واجلنــي الــداين )١/١٨٢, واالنصــاف )٣/١٢٩(, واملنصــف )١/١٢٧(

 ).٢/١٦٣(, ومهع اهلوامع )٢٩١(, ومغني اللبيب )١١/٢٣٠(األدب 
  ).ب٥٦(لبهية الدرر ا) ٢(

, واملقاصـد النحويـة )٢/٧٩٩(البيت مـن الطويـل, وهـو للفـرزدق يف رشح شـواهد املغنـي ) ٣(
, ١/١٧١(, وبـال نسـبة يف أمـايل القـايل )عـني(, وليس يف ديوانـه, وتـاج العـروس )٤/٥٧(
, )سـود) (١/٢٣١(, ولسـان العـرب )٤٣٠(, وسمط الـآليل )٦٥٠(, ومجهرة اللغة )٢/٤٧
ـــة األدب ). أســـود العـــني(, )معـــت(, )١٢/٣٨١( ,  ورشح األشـــموين )٨/٢٧٧(وخزان
)٢/٣٨٨.( 

  ).أ١٠٦(الدرر البهية ) ٤(



@ @
   

ا  −ومن الرضورة : بالرضورة, فيقول ظهـور الضـمة والكرسـة يف يـاء  −أيضً
 :املنقوص كقوله

بيـــثُ الثـــر كـــ ....    ....    ....    .... نـــدِ أخَ ُ األَزُ  )١(يبِ
 :وقوله

ــــوَ كَ اهللاُ يف الغَ ــــارَ ِال ب ــــلْاينِ   )٢(....   ....    ....    .... هَ
ورفع الفعل بعدها, لوقوعهـا  »إذن«ويستشهد بقول كثري عزة عىل إلغاء 

ا  : بني القسم, وعدم تصدرها, فيقول يف مواضع وقوعها حشوً
ــث ــو: الثال ــا نح ــذي قبله ــم ال ــا للقس ــون جوابً  −إذن  −واهللا : أن يك

 .ألخرجن
 

                                                           
, والـدرر )١/٤٢٤(, واملقاصـد النحويـة )٨٤٣(البيت من املتقارب, وهـو جلريـر يف ديوانـه  ) ١(

 :وصدره ). ١/٥٣(,وبال نسبة يف مهع اهلوامع )١/١٦٧(
 . وعرق الفرزدق رش العروق 

  ).أ٢٣(رر البهية الد) ٢(
, )٣/٣١٤(, والكتـاب )١٣(والبيت من املنرسح, وهـو لعبيـد بـن قـيس الرقيـات يف ديوانـه 

, )١٠/١٠١(, ورشح املفصـــل )١/٥٦٩(, ورشح أبيــات ســيبويه )١/١٤٢(واملقتضــب 
, والـدرر )٦٢(,  ورشح شـواهد املغنـي )غنا) (١٥/١٣٨(, ولسان العرب )٢٠٩(واألزهية 

, وألشباه والنظـائر )٢٤٣(, ومغني اللبيب )٨١, ٢/٦٧(يف واملنصف  , وبال نسبة)١/١٦٨(
 .يصبحن إال هلن مطلب: وعجزه ). ٤/١٠٧(,   ومهع اهلوامع )٢/٣٣٦(

 



@ @
   

 :وقوله

ــا ثلِه ــزِ بِمِ زي ــدُ العَ ب ــادَ يل عَ ــئِن ع ـــ لَ نَن أَمكَ ـــاوَ ـــا إِذاً ال أُقيلُه نه   )١(ي مِ

ا  :إيراده شعر املولدين: رابعً
املُطالِع حلاشية الشنواين, جيد فيهـا بعـض األبيـات املنسـوبة إىل شـعراء 
حمدثني, كأيب نواس واملتنبي وأيب العالء املعري, وأرضاهبم, واحلق أنـه مل يـدر 

 مانـدر, ومـا خالف بني النحاة يف عدم جواز االحتجاج بشعر هذه الطبقة إال
ا فيه صـنيع  جاء يف حاشية الشنواين من ذكر ألبيات هذه الطبقة بينام كان موافقً
ا  ا ملا وقع فيها, أو تبيينـً كثري من النحويني الذين أتوا بمثل هذه األشعار توجيهً

وتبعه  −ابن الناظم  −عىل سبيل املثال  −خلطأ, أو ملجرد التمثيل, فقد فعل هذا 
 :, من إيراد بيت أيب العالء املعري)٢(ابن عقيل وغريه

ــبٍ ضْ ــلَّ عَ ــه ك ــبُ من عْ ــذيبُ الرّ ــاال يُ هُ لَسَ ــكُ سِ مْ ــدُ يُ مْ ال الغِ ــوْ   )٣( فل

                                                           

 ).ب٩٨(الدرر البهية ) ١(
ورس صـناعة , )٣/١٥(, والكتـاب )٣٠٥(والبيت من الطويـل, وهـو لكثـري عـزة يف ديوانـه 

, ورشح )٢٢, ٩/١٣(, ورشح املفصل )٢/١٤٤( , ورشح أبيات سيبويه)١/٣٩٧(اإلعراب 
,  )٤٧٦, ٤٧٤, ٨/٤٧٣(, خزانـة األدب )٤/٣٨٢(, واملقاصد النحويـة )٦٣(شواهد املغني 

, )٣٧٥(, ورشح شذور الذهب )٤/١٤٥(, أوضح املسالك )٣/٨(وبال نسبة يف العقد الفريد 
 ).٢/٥٥٤( , ورشح األشموين)١١/٣٤٠, ٨/٤٤٧(خزانة األدب , )١/٢١(ومغني اللبيب 

  ).١/٢٥١(رشح ابن عقيل : ينظر) ٢(

,وأوضــح املســالك )٢٩٥(البيــت مــن الــوافر, وهــو أليب العــالء املعــري يف رصــف املبــاين ) ٣(
, )١/٢٥١(ورشح ابـن عقيـل , )١/٨٤(, وبال نسبة يف املقرب )٢/٢٧(, والدرر )١/٢٢١(

 ).١/١٠٢(, رشح األشموين )١/٢٧٣(ومغني اللبيب 
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 :لبيت أيب نواس )١(وإيراد ابن هشام وابن عقيل والسيوطي
ــــنٍ مَ نِ  غــــريُ مأْســــوفٍ عــــىل زَ ـــاهلَمِّ واحلَــــزَ ــــ بـِ يضِ نْقَ   )٢(يَ

جمرد التمثيل, ويتضح هذا من تقـدير البيـت  إنام أرادوا به − وغريه كثري  − فهذا 
 .»نحو«, أو »ومنه«: املستشهد به بكلامت توحي بأنه للتمثيل مثل

 :وهذه أمثلة من األبيات التي أوردها الشنواين لشعراء هذه الطبقة
للسببية; ألنـه ال يرتاخـى املسـبب  »ثم«ال تكون : »ثم«قال الشنواين عن 

ملجرد التعقيـب يف الـذكر والتـدرج يف درج  »ثم«عن السبب التام, وقد جتيء 
االرتقاء, سواء كان بينهام تراخ ومهلة, أم ال, وسواء كان الثاين بعـد األول يف 

 :الزمان كقوله

ـــمَّ ســـاد أبـــوه هُ  إنَّ مـــن ســـاد ثُ ــدْ ســاد قبــل ذلــك جــدُّ  )٣(ثــم قَ
فقدم سيادة االبن وإن كانت متأخرة عن سـيادة أبيـه; ألن سـيادة نفسـه 

 .)٤(وكذا سيادة األب بالنسبة إىل سيادة اجلد أخص,
                                                           

  ).٢/٤٢(, ومهع اهلوامع )١/١٩١(, ورشح ابن عقيل )٨٨٦, ٢١١(اللبيب  مغني: ينظر) ١(
, وأمـايل ابـن احلاجـب )٢/٦٧٦, ١/١٥١(البيت من املديد, وهو أليب نواس يف مغني اللبيب ) ٢(

, )١٠١(, وبال نسـبة يف رشح ابـن عقيـل )٢/٦(, والدرر )١/٣٤٥(, وخزانة األدب )٦٣٧(
ــة  ــد النحوي ــب)١/٥١٣(واملقاص ــائر ,واألش , )٧/٢٥, ٦/١١٣, ٥/٢٨٩, ٣/٩٤(اه والنظ

 ).١/٨٩(ورشح األشموين 
وخزانـة , )١٧٤(, ورصـف املبـاين )١/٣٥٥(البيت من اخلفيف, وهو أليب نـواس يف ديوانـه ) ٣(

, وجـواهر )٤٢٨(,  وبال نسبة يف اجلني الـداين )٦/٩٣(, والدرر )٤١, ٤٠, ١١/٣٧(األدب 
 ).١/١١٧(, ومغني اللبيب )٣٦٤(األدب 

  ).ب٧٥أ, ٧٥(الدرر البهية ) ٤(
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 »إن«لقلـة جمـيء  −يف حديثـه عـن اجلملـة املعرتضـة  −ومثل الشـنواين 
 −وإن مل حيمـل السـالح  −نحو عـيل : قوله: للرشط يف غري االستقبال بأن قال

 −شجاع إىل آخره, يف املطول أن اجلملة فيه مقرتنة بواو احلـال ونصـبه, وكـذا 
يف غري االستقبال قياسا, إذا جيء هبا يف مقام التأكيـد  »إن«ستعمل قد تُ  −يعني 

زيد «: له جزاء نحو −حينئذٍ  −مع واو احلال ملجرد الوصل والربط, وال يذكر 
ئـيم −إن أعطى جاها  −وعمرو «, »بخيل −وإن كثر ماله − , ويف غـري ذلـك »لَ

 :قليل كام يف قول أيب العالء

 من الدهر فلينعم لساكنك البـال فيا وطنـي إن فـاتني بـك سـابق
ا  −وقوله   :−أيضً

لَتْ عـام أجـنّ صـدورها هَ ا نفـوس رجـال وإن ذَ َبَتْ وجـدً  فقد أَهلْ
 .)١(لظهور أنَّ املعنى عىل امليض دون االستقبال

 :للجزأين »ليت«وقال الشنواين يف أثناء حديثه عن ورود النصب بـ
اء وبعض أصحابه  :ت اجلزأين; كقولهوقد تنصب لي: وقال الفرَّ

ــــا ــــبا رواجعَ ــــامَ الصِّ ــــت أي ــــا لي   )٢(ي
                                                           

 .مل أجد للبيتني أثر يف الديوان وال غريه ).أ١٠٧( سابقال) ١(

ــة يف رشح املفصــل ) ٢( ــه )١/١٠٤(الرجــز لرؤب ــه, وللعجــاج يف ملحــق ديوان , ولــيس يف ديوان
) ٥/٨٢(, وتاج العـروس )٢/٦٩٠(ورشح شواهد املغني , )٢/١٤٢(, والكتاب )٢/٣٠٦(
وجـواهر األدب ). ليـت) (٢/٨٧(, ولسان العرب )٤٩٢(يف اجلني الداين  , وبال نسبة)ليت(
 , )٢/١٥٧(, ومهع اهلوامع )٢٣٥, ١٠/٢٣٤(, وخزانة األدب )٣٥٨(
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 :وبنى عىل ذلك ابن املعتز قوله

, فقلـتُ هلـا ٌ ا طَـريْ تْ بِنَا سحرً , طُوبـاكِ  :مرَّ , يا ليتنِي إياكِ اكِ  )١(!طُوبَ
: حممول عـىل حـذف اخلـرب, وتقـديره −عندنا  −واألول : قال يف املغني

الرشطيني, ويصح بيت  »لو«و »إن«لعدم تقدم  − خالفًا للكسائي  − أقبلت, ال تكون 
 .)٢(ابن املعتز عىل إنابة ضمري النصب عىل الرفع

حَ من األمثلة السـابقة أن الشـنواين مل يعمـد إىل بيـت مـن شـعراء  ووضَ
 .املولِّدين, ليستشهد به, وإنام هو توجيه أو متثيل; كام سبق

                                                           
, وتـاج )١/٢٨٥(, ومغنـي اللبيـب )٢/٤٠٩(البيت من البسيط, وهو البن املعتـز يف ديوانـه ) ١(

 ).٢٣٦, ١٠/٢٣٥(وخزانة األدب ,)طيب) (٣/٢٨٣(العروس 

  ).أ٥٦(الدرر البهية  )٢(
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  املبحث الثاني
  القياس

ـا «: »لسان العـرب«التقدير, ويف  :القياس لغة قـاس اليشـء يقيسـه قيسً
ا, واقتاسه وقيسَ َه  :قال الشاعر. »إذا قدره عىل مثاله: وقياسً

هُ  ـــــاتُ يِّسَ قَ ي مُ ـــــدِ ـــــنَّ بِاألَيْ ـــــــهْ  فهُ َيِّطَاتُ اتٌ وخمُ رَ ـــــــدِّ قَ  )١(مُ
ا, وال يقال: ويقال ا وقياسً ته قوسً ته وقُسْ تُه بـاأللف, واملقيـاس: قِسْ : أقَسْ

يْ  ر: س والقاسما قيس به, والقَ دْ  .)٢(القَ
ا محل غري املنقول عىل املنقول إذا كان يف معناه, كرفع  :والقياس اصطالحً

الفاعل ونصب املفعول يف كل مكان, وإن مل يكن كل ذلك منقوالً عنهم, وإنام 
ملا كان غري املنقول عنهم من ذلك يف معنى املنقول; كان حمموالً عليه, وكذلك 

 .)٣(رابكل مقيس يف صناعة اإلع
هو محل فرع عىل أصل بعلـة, : وقيل. تقدير الفرع بحكم األصل : وقيل

. هو إحلـاق الفـرع باألصـل بجـامع : وقيل. وإجراء حكم األصل عىل الفرع 
إنه علم بمقاييسَ مستنبطة مـن : وقيل. هو اعتبار اليشء باليشء بجامع : وقيل

 .)٤(استقراء كالم العرب
                                                           

 ).١٩/٢٨٤) (خيط(, وتاج العروس )٧/٢٩٨) (خيط(الرجز بال نسبة يف لسان العرب ) ١(

 ).قيس(لسان العرب : ينظر) ٢(

  ).٤٦, ٤٥(اإلغراب يف جدل اإلعراب : ينظر) ٣(

  ).٩٣(ملع األدلة : ينظر) ٤(
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س; ألنه امتزج بـالنحو منـذ بدايتـه حتـى وال يمكن ألحد أن ينكر القيا
اعلـم أن «: صار أحد أعمدته التي شيد عليها, ويف ذلك يقـول ابـن األنبـاري

ثـم يقـول بعـد . )١(»إنكار القياس يف النحو ال يتحقق; ألن النحو كلـه قيـاس
 .»فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو«: ذلك بقليل

يثبتـون إال مـا سـمعوه عـن  تشدد البرصيون يف قبول الرواية, فكانوا ال
العرب الفصحاء الذين مل تشبهم شوائب التحرض وآفاته كام سبق بيانـه; فبنـوا 
ا وألفة, ثم التزموا هـذه القواعـد واألصـول ال  قواعدهم عىل أكثر األساليب شيوعً

 .يتعدوهنا, وال يسمحون لغريهم أن جياوزوها يف شعر أو يف نثر
اهد التي خرجت مـن قواعـدهم ومل وحاول البرصيون تأويل أكثر الشو

ـا يف قـوالبهم, فـإن مل يسـتطيعوا تـأويالً أو خترجيًـا حكمـوا عـىل  جتد هلا مكانً
 .االستعامل بالشذوذ

هكذا كان تعاملهم مع النصوص; فمنعوا القياس عىل ما خـالف املطـرد 
 .والشائع من القواعد

ثـر, أمحـل عـىل األك«: وقد خلص أبو عمرو بـن العـالء مـذهبهم بقولـه
 .)٢(»وأسمي ما خالفني لغات

مل خيالف الكوفيون يف األخذ عن القبائل الفصيحة التي كـان البرصـيون 

                                                           
  ).٩٨(ملع األدلة : ينظر) ١(

  ).١/١٤٦(املزهر : ينظر) ٢(
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 عن الكسـائي  يأخذون عنها, وكانوا يرحلون للسامع عن هذه القبائل, ويُروَ
ـربٍ يف « أنه خرج إىل نجد وهتامة واحلجاز, ورجع وقد أنفذ مخس عرشةِ َ قِنِّينةَ حِ

 .)١(»سو ما حفظ الكتابة عن العرب
ولكن مل يكتفِ الكوفيون بذلك, بل توسعوا فأخذوا عن أهـل حـوارض 

فحمـل . العراق الذين مل يأخذ البرصيون عن كثري مـنهم ملخـالطتهم الفـرس
إنه كـان «: البرصيون عليهم محلة شعواء وبخاصة عىل الكسائي رأسهم قائلني

ري أهـل الفصـاحة يسمع الشاذ الذي ال جيوز من اخلطـأ واللحـن, وشـعر غـ
 .)٢(»والرضورات فيجعل ذلك أصالً ويقيس عليه حتى أفسد النحو

هكذا توسع الكوفيون يف السامع والرواية عن العـرب عـىل أسـاس أهنـا 
كلها داخلة يف لغات العرب, فيجوز القياس عندهم عىل أي لغة مـن لغـاهتم, 

الكثـرة وبنوا قواعدهم عىل كل هذا املسـموع مهـام يكـن مقـداره مـن حيـث 
والقلة, ومن ذلك مـا جـر يف املنـاظرة الشـهرية بـني الكسـائي وسـيبويه يف 
املسألة املسامة بالزنبوية, فقد متسك سيبويه بام سمعه عن العـرب الفصـحاء يف 

قد كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور, فإذا هو; هـي فقـال : مثل قوهلم
تنكر سيبويه ذلك وأبـى إال الرفـع, فإذا هو إياها, فاس: جيوز ذلك, وجيوز: الكسائي

 .)٣(فاستشهد الكسائي بعشرية احلطمة فشهدوا معه

                                                           
  ).٢/٢٥٨(إنباه الرواة : ينظر )١(

  ).٤/٩٥(معجم األدباء : ينظر) ٢(

  ).١٢/١٠٤(تاريخ بغداد : ينظر) ٣(
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وقد أد هذا االتساع يف الرواية إىل االتساع يف القياس ووضع القواعـد 
النحوية, فبينام اشرتط البرصيون يف الشواهد املستمد منهـا القيـاس أن تكـون 

تاج قاعـدة مطـردة منهـا, مطردة يف كالم العرب الفصحاء; بحيث يمكن استن
نجد الكوفيني اعتدوا بأقوال وأشعار املتحرضين من العرب, كـام اعتـدوا بـاألقوال 
واألشعار الشاذة التي سمعوها عىل ألسنة الفصـحاء, فـأدخلوا قواعـد فرعيـة عـىل 

ا  .القواعد الكلية العامة والتي قد ينقض بعضها بعضً
سـمى أركـان القيـاس, يتكون من أربعـة عنـارص ت) الشكيل( والقياس 

 .املقيس, واملقيس عليه, واجلامع, واحلكم: وهي
وواضح من هذا التقسيم تأثر النحاة باألصـوليني يف تقسـيمهم للقيـاس 

 .الفقهي
ا يف حاشية الشنواين; إذ استعمله أصـالً مـن  ولقد بدا أثر القياس واضحً

ىل اسـتخدام األصول التي يبني عليها القواعد, ويرجح به بينهـا, واألمثلـة عـ
الشنواين للقياس تفوق احلرص, ويكتفي الباحث هنا بذكر هـذه األمثلـة السـتخدام 

 .الشنواين للقياس يف حاشيته; إذ ينص عىل ذلك
وأمـا البـدل, «: فمن نـامذج اسـتدالله بالقيـاس, قولـه يف بـاب النعـت

 فاألخفش, والرماين, والفاريس, وأكثر املتأخرين عىل أن العامل فيه مقدر مـن
 :جنس األول استدالالً بالقياس والسامع
oΨ$ ®: أما السـامع فنحـو قولـه تعـاىل ù=yèyf©9 ⎯ yϑÏ9 ã à õ3 tƒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $$Î/ öΝ Íκ ÌEθã‹ ç6 Ï9 〈 

 ., وغري ذلك من اآلي واألشعار]٣٣:الزخرف[
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ا بالـذكر; ولـذا مل يشـرتط  وأما القياس فلكونه مستقال بنفسه, ومقصودً
امطابقته للمبدل منه تعريفً   .ا وتنكريً

 : »أكرمنا«: قوله«: ويقول يف باب نائب الفاعل عند قول الشيخ خالد
ـيس »وأكرمنـا«: كان ينبغي أن يأيت بحرف العطف يف ذلك ويقـول: إن قيل , ول

 .حذف العاطف من مثل هذا بمقيس حتى يرتكبه
, فهـي »وذلـك نحـو كـذا«: خرب مبتدأ حمذوف تقديره »نحو«: فاجلواب

, فيجوز العطـف »زيد قائم وقاعد«: كل منها خرب مستقل نحوأخبار متعددة, 
ا  .»وتركه قياسً

وينبه الشنواين إىل ما يقاس عليه وما ال يصـح القيـاس عليـه, فيقـول يف 
ر فيـه الضـمة فقـط, وتظهـر : قوله«: باب أقسام املعرب من األفعال فإنه تقـدَّ

اذ حيفـظ وال وأما خالف ذلـك فهـو رضورة, أو شـ: الفتحة عىل الواو والياء
 :يقاس عليه, فمن ظهور الضمة قول القائل

ـتْ يِّضَ وُ قُ لُ سْ لْبَ يَ لَّ القَ لْتُ عَ   ....   ....   ....   ....  ....  )١(إذا قُ
ويشري إىل عدم موافقته ملنهج الكوفيني يف القياس يف مجع املؤنـث السـامل  
ع بواو ونون: قوله«: فيقول ىلَ «حرتز به عن ا: فرشطه أن يكون مذكره قد مجُ عْ فَ

                                                           
 :صدر بيت من الطويل, وعجزه) ١(

ــــــه بالوحــــــد   هــــــواجس ال تنفــــــك تغري
 ).١/٢١٢(, ومهع اهلوامع )١/٢٥٢(, واملقاصد النحوية )١/١٧٠(وهو بال نسبة يف الدرر 
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الَن يَات«: , فال يقال»سكر«, كـ»فَعْ رَ كْ الء أَفْعَل«, وعن »سَ , »محـراء«, كـ»فَعْ
, كام ال جيمع مذكرمها, وأجازه الفراء, وهو قيـاس قـول »محراوات«: فال يقال

 .»بالواو والنون »أسود«, و»أمحر«: الكوفيني يف مجع
ا قوله يف باب التوكيد ولـيس لـه إال  »شابت مفارقه«: اوقالو«: ومنه أيضً

فْرق واحد, و عظيم املناكـب, وغلـيظ احلواجـب, والوجنـات, واملرافـق, «مَ
  فكــل هــذا مســموع ال يقــاس عليــه, وقاســه الكوفيــون,  »وعظيمــة األوراك

وابن مالك, إذا أمن اللبس, وهو ماضٍ عىل قاعدة الكوفيني من القيـاس عـىل 
 .»الشاذ النادر
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  املبحث الثالث
  اعاإلمج

 :معنى اإلمجاع يف اللغة
واإلمجـاع : مجع اليشء عن تفرقة, قال يف القاموس: جاء يف لسان العرب

ا بعد تفرقـه, والعـزم عـىل األمـر, أمجعـت األمـر  االتفاق, وجعل األمر مجيعً
 .)١(وعليه

 :معنى اإلمجاع يف االصطالح
دون  هو ما يذكر فيه لفظ اإلمجـاع: فاملطلق. اإلمجاع إما مطلق أو مضاف

ا عن اإلضافة  .إضافة عىل فريق معني, بأن يذكر مقطوعً
ا إىل األُمة, أو العلامء أو نحـو ذلـك, ممـا يفيـد : واملضاف أن يذكر مضافً

 .)٢(عمومه وعدم اختصاصه بفريق دون فريق
 :ويُقصد باإلمجاع اللغوي أنواع ثالثة, هي

اهد مـن ويكون باتفاق الـرواة عـىل روايـة معينـة لشـ: إمجاع الرواة −١
 .الشواهد

                                                           
 ).١/١٧٣(املستصفى للغزايل ). مجع(, والقاموس املحيط )مجع(لسان العرب : ينظر) ١(

 ).١/٤٩٠(هداية العقول إىل غاية السول وحواشيه   

,واإلحكـام يف )٤/٤٣٥(,والبحـر املحـيط للزركيشـ )١/٦٧٠(الربهان إلمام احلرمني : ينظر) ٢(
, )٣/٢٣٧(, هنايـة السـول )٤٥١(,والتمهيـد لألسـنوي )١/١٧٩(أصول األحكام لآلمدي 

,واإلهباج البن )٢/١٧٦(,وحاشية البناين )١/١٧٣(,واملستصفى له )٣٠٣(وملنخول للغزايل  
 ).٢/٣٤٩(السبكي 
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 .وهو حجة إذا أمكن الوقوف عليه: إمجاع العرب −٢
ـراد بـه إمجـاع نُحـاة البلـدين. إمجاع النحاة −٣ : ويطلق عنـد النحـاة ويُ

 .البرصة, والكوفة
ويكون حجة إذا مل خيالف املنصوص وال املقـيس عـىل املنصـوص, وإال 

 .)١(فال
يكـون حجـة إذا أعطـاك  اعلم أن إمجاع أهل البلدين إنام«: قال ابن جني

خصمك يده أال خيالف املنصوص, واملقيس عىل املنصـوص, فأمـا إن مل يعـط 
 .)٢(»يده بذلك فال يكون إمجاعهم حجة عليه

ا ملن تـردد «: ونقل السيوطي إمجاع النحاة عىل األمور اللغوية معترب خالفً
دَّ  هُ ممنوع, ومن ثم رُ  .)٣(»فيه, وخرقُ

ا− وقال  ا− رب وإمجاع الع«: − أيضً حجة, ولكن أنَّى لنا بالوقوف عليـه,  − أيضً
 .)٤(»ومن صوره أن يتكلم العريب بيشء ويَبْلُغهم ويسكتون عليه

وقد أملح الشنواين إىل اإلمجاع باعتباره أحد أصول النحو وفرق بينه وبني 
معناه يف أصول الفقه, فهو يذكر يف أول حاشية الـدرر البهيـة يف رشح أجـزاء 

فـال ... وهذا القول حدث بعـد انعقـاد اإلمجـاع«: ل األزهريالكالم, عند قو
                                                           

 ).٢/٦٩٩(, وفيض نرش االنرشاح )١/١٨٩(اخلصائص البن جني : ينظر) ١(
  ).١/١٨٩(اخلصائص : ينظر) ٢(

 ).٧١١, ٢/٧١٠(فيض نرش اإلنرشاح : ينظر) ٣(

 ).٢/٧١٤(السابق : ينظر) ٤(
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: االتفـاق, ال بـاملعنى املصـطلح, وهـو: بمعنى −هنا−واإلمجاع «: »...يُعتد به
اتفاق أهل احلل والعقد من األئمة يف عرص عىل حكم من أحكام الـدين, فـإن 

 .)١(»املذكور ليس كذلك
, واإلمجـاع »مـا« قاعـدة يفرق بني اإلمجاع اللغوي عىل −رمحه اهللا −فهو 

 .يف مصطلح أهل األصول: باملعنى املصطلح; أي
الدرر البهية «وقد احتج الشنواين باإلمجاع يف مواضع عديدة من حاشيته 

 : منها »عىل رشح األزهرية
ãΝ ®وقـال الزخمرشـي يف «: قوله يف بـاب النعـت −١ à6 Ï9≡ sŒ ª!$# öΝ ä3 š/ u‘ 〈 

ـا, و, جيوز كون اسم اهللا صـف]١٣: فاطر[ öΝ ®ة لإلشـارة أو بيانً ä3 š/ u‘ 〈  ,اخلـرب
وز كون العلم نعتًـا, وإنـام العلـم  فيجوز يف اليشء الواحد البيان والصفة, فَتجَّ
ا بالم اجلنس, وذلك مما  نْعَت به, وجوز نعت اإلشارة بام ليس معرفً نْعَت وال يُ يُ

 .)٢(»أمجعوا عىل بطالنه
ن : أي »يف«ن معنى ما ضم: قوله«: قوله يف باب املفعول به −٢ ـمِّ اسم ضُ

لكونه مذكور الواقع فيه من فعل أو شبهه, وأشار به إىل أنه ال يعترب  »يف«معنى 
فيه صحة الترصيح هبا; إذ ال يصح الترصيح هبا يف الظروف التـي ال تنرصـف 

tβθç6 ®كـذا قيـل, وخـرج مـن التعريـف نحـو  »عبد«كـ xî ö s?uρ βr& £⎯ èδθßsÅ3Ζ s? 〈 

                                                           
 ).ب١٢(الدرر البهية ) ١(

 ).ب٦٦( السابق) ٢(
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  فإنــه لــيس باســم زمــان وال مكــان, ونحــو  »ىف«ذا قــدر بـــإ] ١٢٧: النســاء[
® tβθèù$sƒ s† $YΒöθtƒ 〈 ]ـــور ــــو ] ٣٧: الن ª!$# ãΝ ®ونح n=ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™ Í‘ 〈 
‘θãèÅ_ö#) ®, ونحــو ]١٢٤: األنعـام[ $# öΝ ä. u™!# u‘ uρ 〈 ]فإهنـا ليسـت ]١٣: احلديـد ;

ا;  »حيث يعلـم«وناصب فانتصاب األولني عىل املفعول به  »يف«بمعنى  حمـذوفً
ا  .)١(ألن أفعل التفضيل ال ينصب املفعول به إمجاعً

                                                           
  ).أ٨٥ب, ٨٤(الدرر البهية ) ١(



@ @
   

  املبحث الرابع
  التعليل عنايته به

 احلكـم مـن  »اجلامع«تُعترب العلة أو  دَّ عَ من أهم أركان القياس; إذ هبا يُ
بِل اإلنسان عىل تلمس سبب وعلة لكل مـا يـدور  األصول إىل الفروع, وقد جُ

هر أو أشياء; وانسحبت هذه الطبيعة الفطرية عند اإلنسان عـىل حوله من ظوا
ـد دخـول العلـة يف علـم النحـو فكـرة : العلوم, ومنها علم النحو, وقـد عضَّ

وهذه الفكرة هي ما تتميز به العربية من مستوً «رسخت يف أذهان النحويني, 
ل به اللغات اإلنسانية بأرسها, وما ينتج عن ذلك  من  −رضورةً −خاص, تفضُ

بُعدها عن العبث واللغو, وبراءة ظواهرها من االضطراب واخللط, واتسامها 
باحلكمة, ومن ثَم فإن عىل الباحـث احلكـيم أن  −يف كل جوانبها ومستوياهتا−

يبحث عن احلكمة فيام يلتمس من ظـواهر اللغـة, وأال يكتفـي بـالتقنني هلـذه 
 .)١(»الظواهر فحسب

كالمها, ومعرفتها لألسباب الدافعة  ومما يؤيد أن فكرة حكمة العرب يف
كانت راسخة يف أذهان النحويني, ما حكاه الزجـاجي عـن اخلليـل بـن  −إليه 

عتـل هبـا  −رمحه اهللا  −أن اخلليل بن أمحد : أمحد, وفيه قد سئل عن العلل التي يُ
إن : عن العرب أخـذهتا أم اخرتعتهـا مـن نفسـك? فقـال: يف النحو, فقيل له

جيتها وطباعها وعرفت مواقع كالمها, وقـام يف عقوهلـا العرب نطقت عىل س
علله, وإن مل ينقل ذلك عنها, واعتللتُ أنا بام عندي أنه علة ملا علَّلته منه, فـإن 

                                                           
 ).١٦٢(أصول التفكري النحوي : ينظر) ١(
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ـثِيل يف ذلـك  أكن أصبتُ العلةَ فهو الذي التمست, وإن تكن هناك علة له; فَمَ
ا حمكمة البناء عجيبة النظم واألقسام ت مثلُ رجل حكيم دخل دارً , وقد صـحَّ

عنده حكمة بانيها باخلرب الصادق و بالرباهني الواضـحة, واحلجـج الالئحـة, 
إنام فعل هذا هكـذا لعلـة : فكلام وقف هذا الرجل يف الدار عىل يشء منها, قال

كذا وكذا, ولسبب كذا وكذا, سنحت له, وخطرت بباله حمتملة ذلك, فجـائز 
ة التـي ذكرهـا هـذا الـذي دخـل أن يكون احلكيم الباين للدار فعل ذلك للعل

الدار, وجائز أن يكون فعله لغري تلك العلة, إال أن ذلك مما ذكره هذا الرجـل 
حمتمل أن يكون علة لذلك, فإن سنح لغريي علة ملا علَّلته من النحو هي أليـق 

 .)١(»مما ذكرته باملعلول; فليأتِ هبا
, »يف النحـواألصـول «وقد قسم ابن الرساج علـل النحـاة يف أول كتابـه 

 :واعتالالت النحويني عىل رضبني«: فقال
 .كل فاعل مرفوع :كقولنا ;رضب منها هو املؤدي إىل كالم العرب

َ  :مثل أن يقولوا ,العلة ورضب آخر يسمى علةَ  ـ ملِ ا صـار الفاعـل مرفوعً
َ  ?اواملفعول به منصوبً  ـ وملِ ا قلبتـا إذا حتركت الياء والواو وكان ما قبلهام مفتوحً

سـتخرج منـه نوإنـام  ,وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كام تكلمت العـرب .?األفً 
بني هبا فضل هذه اللغة عىل غريهـا مـن نو ,حكمتها يف األصول التي وضعتها

وجعـل فضـلها غـري  ,مـن احلكمـة بحفظهـا − تعاىل −ر اهللا وقد وفَّ  ,اللغات
 .)٢(»مدفوع

                                                           
 ).٦٦, ٦٥(اإليضاح يف علل النحو للزجاجي : ينظر) ١(

 ).١/٣٥( لسعيد األفغاين األصول يف النحو: ينظر )٢(
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مية يتوصل هبا علة تعلي: وقسمها الزجاجي وغريه إىل ثالثة أقسام, وهي
أكـل فهـو آكـل, : إىل تعلم كالم العرب; كالتعرف عىل قياس اسم الفاعـل يف قولنـا

وعلة جدلية; . املبتدأ ورفعها اخلرب »إن«وعلة قياسية; كعلة نصب . وذهب فهو ذاهب
 .)١(بعدُ  »إن«ككل ما يعتل به يف باب 

ا, وكان لكث ا كبريً ري من أقسـامها وقد اهتم الشنواين بالعلة النحوية اهتاممً
يف حاشيته ظهور ال يُنكر, ويرضب الباحث مثالً لبعض ما ورد يف حاشيته من أنواع 

 :ومنها   –حيث أورد أمثلة ملعظم أنواع العلل املعروفة  –العلة 
 : علة التشبيه أو الشبه) ١( 

: وردت علة التشبيه عند الشنواين يف حديثه عن عالمة الفعـل; إذ يقـول
 :قد: قوله«

االسمية, وهي  »قد«; لالحرتاز عن »احلرفية«كان عليه أن يقيد بـ: قيلإن 
ب«مرادفة لـ احلرفيـة يف  »قد«لشبهها بـ −وهو الغالب−, وتستعمل مبنية »حسْ

قـال بالسـكون,  »قـد زيـد درهـم«: لفظها, ولكثري من احلروف يف وضعها; يُ
ــا عــىل بقــاء الســكون فــيام يبنــون »قــدين«و ــالنون; حرصً لســعد قالــه ا... ب

 .)٣(»)٢(التفتازاين

                                                           
 ).٦٥, ٦٤(اإليضاح يف علل النحو للزجاجي : ينظر) ١(

 ).٥٤(املطول عىل التلخيص : ينظر) ٢(

 ).أ١٧ب, ١٦(الدرر البهية ) ٣(
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: وقيل«: ووردت كذلك يف باب تقسيم االسم إىل معرب ومبني إذ يقول
مبنية, وإليه ذهب ابن احلاجب; جلعله عـدم  −أي األسامء قبل الرتكيب  −إهنا 

الرتكيب من أسباب البناء, وعلل غريه بأهنا تشبه احلروف املهملة يف كوهنـا ال 
 .بن مالكعاملة وال معمولة, واختاره ا
للخفة علة لكـون البنـاء عـىل الفـتح ال مطلـق «: ويقول يف أقسام املبني

البناء, وال لكون البناء عىل حركة, وعلة البناء شبهها باحلرف من حيث كوهنـا 
 .»متضمنة ملعنى حرف الرشط أو االستفهام

 :علة االستغناء) ٢(
ع املؤنـث من نامذج ورود علة االستغناء عند الشنواين قولـه يف بـاب مجـ

ـا  −واستثنى منه بعضهم ... «: السامل ـة إذا جعلـت : −أيضً شـاة, وشـفة, وأَمَ
, استغناء بتكسريها عىل  .»شياه, وشفاه, وإماء: علامً
ـا ®: −تعـاىل  −فليس منه قولـه «: وقوله يف باب التوكيد ـال فِيهَ ـا كُ  〉 إِنَّ

ا للفراء, والزخمرشي, وا] ٤٨: غافر[ لكوفيني كـام نقلـه يف قراءة بعضهم خالفً
فحـذف الضـمري اسـتغناء عنـه  »إنـا كنـا«: عنهم بعضهم يف زعمهم أن أصله

 .)١(»...بنيته
أفهـم أنـه ال جتـوز تثنيـة «: عند قول الشيخ خالد: وقوله يف باب التوكيد

, كام استغنى بتثنية يسّ عن »كال وكلتا«أمجع وال مجعاء, وهو كذلك; استغناء بـ
 .)٢(»تثنية سواء

                                                           
 ).أ٢٨(الدرر البهية ) ١(

  .السابق) ٢(
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 :ة الفرقعل) ٣(
علل الشنواين يف مواضع من حاشيته بالفرق; ومن هذا قولـه يف املمنـوع 

إن األوىل للتأنيـث, والثانيـة : وقيـل«: من الرصف عن ألف التأنيث املمدودة
 .)١(»فعالن«ومؤنث  »أفعل«مزيدة للفرق بني مؤنث 

 :علة عدم النظري) ٤(
احلال يف العامل يف  قوله يف باب احلال ردا عىل مذهب ابن خروف: ومنها

زيـد «, و»أنـا زيـد«: وهو بعيد; ألن عمل املضمر, والعلم يف نحو«: املؤكدة للجملة
 .)٢(», مما مل يثبت نظريه يف يشء من كالمهم»أبوك

 :علة احلمل) ٥(
فإنـه ال ينرصـف عنـد  −علـامً  −وأمـا رمـان : ومنه قوله فيام ال ينرصف

 .)٣(األكثراخلليل وسيبويه لزيادهتام, محالً عىل 
وأجاب الشيخ أبو حيان عن األول بأهنم ملا محلوا حالة النصب : وقوله يف املثنى

ا وا احلكم عىل الياء حكامً واحدً رَ  .)٤(عىل حالة اجلر, أَجْ
 .)٥(محال عىل املايض: أي: ضم أوله: قوله: وقوله يف النائب عن الفاعل

                                                           
  ).أ٣٢(الدرر البهية ) ١(

 ).أ٨٩( السابق) ٢(

  ).أ٣٣( السابق) ٣(

 ).أ٤١( السابق) ٤(

  ).أ٥٠( السابق) ٥(



@ @
   

 :علة املشاكلة) ٦(
والصحيح أن هذا السـكون : ي من األفعالقوله يف املبن: من أمثلتها عنده

ليس ببناء, وأن الفعل مبني عىل فتحة مقدرة عىل آخره, منـع مـن ظهورهـا اشـتغال 
 .)١(املحل بالسكون املذكور, وإنام ضم مع الواو طلبًا للمشاكلة

 :علة املجاورة) ٧(
وردت علة املجاورة يف حاشية الشنواين, ومن ذلك ما جاء يف حديثه عن 

ا عىل قول الشيخ خالد −ات الفرعية, حيث قال العالم فالواو تكـون : معرتضً
يف مجـع املـذكر : عالمة للرفع نيابة عن الضمة يف موضعني ال ثالث هلام, األول

, »الزيـدون«فــ. جـاء الزيـدون واملسـلمون: السامل; اسامً كان أو صـفة, نحـو
ـــ... «: −فاعـــل »املســـلمون«و لِّ ع, أو ب الفاعـــل لرشـــفه; ألنـــه متبـــووغُ

 .)٢(»للمجاورة
ومنهم من «: جحر ضب خرب: ويقول يف النعت, عن املجاورة يف قوهلم

خيفضه ملجاورته للمخفوض, ومرادهم بذلك أن يناسـبوا بـني املتجـاورين يف 
 .»اللفظ, وإن كان املعنى عىل خالف ذلك

 :علة التغليب) ٨(
: قولـه«: وقد وردت يف النص السابق مـع علـة املجـاورة; حيـث يقـول

                                                           
  ).ب٢٤(الدرر البهية ) ١(

  ).أ٢٩( السابق) ٢(



@ @
   

 :فاعل »الزيدون واملسلمون«فـ

فـإطالق . فنعـت »املسـلمون«, وأمـا »الزيـدون«: ال خيفى أن الفاعل إنام هـو
 .)١(»الفاعل عليه للتغليب, وغُلب الفاعل لرشفه; ألنه متبوع, أو للمجاورة

 :علة االختصار) ٩(
قـول الشـنواين عـن : يف احلاشية −أو اإلجياز  −من أمثلة علة االختصار 

  : ومنـه اإلجيـاز كقولـه تعـاىل«: حذف الفاعل يف باب نائـب الفاعـلأغراض 
® ÷íy‰ô¹ $$sù $yϑÎ/ ã tΒ÷σ è? 〈 ]وال يكــون إال حيــث يعلــم الفاعــل; ]٩٤: احلجــر ,

ـا, بطريـق مـا مـن العقـل أو  الشرتاط العلم باملحذوف يف باب اإلجيـاز مطلقً
 .)٢(»العادة أو االقرتان أو غريها

 : علة التخفيف) ١٠(
قولـه عـن قـول الشـيخ : اضع اعتامد الشنواين عىل علة التخفيـفمن مو

أما بعد; بدليل لزوم الفـاء يف خربهـا غالبًـا; فـإن : , وأصلها»وبعد«: خالد يف املقدمة
ن  ا »أما«معنى الرشط, ثم حذفت  »أما«لزومها لتضمُّ  .)٣(»...ختفيفً

ة فطرحـت اهلمـز »لكـن أن«أصـلها : وقال الفـراء«: »لكنَّ «ويقول عن 
 .)٤(»للساكنني »لكن«للتخفيف ونون 

                                                           
  ).أ٢٩(بهية الدرر ال) ١(

  ).ب٤٩( السابق) ٢(

  ).ب٧( السابق) ٣(

 ).ب٥٦( السابق) ٤(



@ @
   

 :علة األصل) ١١(
قولـه يف : , ومـن نامذجهـا)١(التعليل بالبقاء عليـه: املقصود بعلة األصل

املمنوع من الرصف عن املمنوع للوصفية مع وزن الفعل, يف القسم الثالث من 
وصـفة «: −بعد الصفة األصلية الباقيـة, والصـفة العارضـة  −أنواع الوصف 

, »أبــرق«, و»أبطــح«و »أدهــم«: لكــن عــرض هلــا غلبــة اســمية نحــو أصــلية
للحية, أو حلية فيها نقط كالرقم, فهـذه كلهـا ال  »أرقم«, و»أسود«, و»أجرع«و

ا إىل أصلها  .)٢(»تنرصف; نظرً
 :علة املناسبة) ١٢(

علل الشنواين كذلك باملناسبة, ومنه قوله يف أنواع البناء عن عدم دخـول 
: ظـاهر عـىل القـول بـأن الضـمة يف نحـو... «: اء األفعالالضم والكرس يف بن

 .)٣(»عارضة ملناسبة الواو, ال ضمة بناء »رضبوا«
ثم جعلوا جر املثنى واجلمـع باليـاء ملناسـبة «: وقوله يف مجع املذكر السامل

 .)٤(»...الكرسة
 :خوف اللبس) ١٣(

: »عمـر«عند قول الشيخ خالد عـن  −ومنها قوله يف املمنوع من الرصف 
 »عامر«أنه عدل عن : يعني... «: − ; خوف االلتباس بالصفة »عامر«فإنه معدول عن 

ا»عامر«علامً بـ »عامر«خوف التباس  »عمر«علامً إىل   .)٥(», وصفً
                                                           

  ).٢/٨٧٥(فيض نرش االنرشاح : ينظر) ١(

  ).أ٣٧( سابقال) ٢(

  ).أ٢٦ب, ٢٥( سابقال) ٣(

  ).ب٤٢( سابقال) ٤(

  ).أ٣٥( سابقال) ٥(



@ @
   

  استصحاب احلال
دُ  اختلف العلامء عَ دَّ  يف كون االستصحاب يُ عُ دليالً فنجد أن ابن جني مل يَ

ام عده ابن األنبـاري ومل يعـد اإلمجـاع, ومجـع االستصحاب من األدلة النحوية, بين
بينهام السيوطي, وقبل بيان موقف الشنواين من االستصحاب واعتباره له أصالً من 

 .أصول النحو, يقوم الباحث ببيان مفهوم االستصحاب
وقد عرفه ابن جني ترمجةً لباب من أبواب اخلصائص وإن مل يـذكر قبلـه 

ف, فقال عنه رَّ عُ داعٍ إىل إقر«إنه : املُعَ ـدْ ل, مـا مل يَ ار األلفاظ عىل أوضاعها األُوَ
 .)١(»الرتك والتحول

وأما استصحاب احلال, فإبقاء حال اللفظ عىل مـا «: وعرفه ابن األنباري بقوله
 .)٢(»يستحقه يف األصل عند عدم دليل النقل عن األصل

ة من البقاء عىل الصورة األصلية املجرد«: وعرفه الدكتور متام حسان بأنه
قِبَلِ النحاة, سواء أكانت هـذه الصـورة صـورة حـرف, أو صـورة كلمـة, أو 
صورة مجلة, وكل صورة مـن هـذه الصـور األصـلية املجـردة تسـمى أصـل 

 .)٣(»وضع
اعتبار الواقع إذا مل يقـم دليـل يناهضـه; إذ «: وعرفه األستاذ سعيد األفغاين بأنه

ا األصل, فيام مل يرد فيه مانع وال موجب أن يكون  .)٤(»مباحً
                                                           

  ).٢/٤٥٩(اخلصائص ) ١(

  ).٤٦(اإلغراب ) ٢(

  ).٦٩(األصول ) ٣(

  ).١٠٣(النحو  يف أصول) ٤(



@ @
   

وبتتبع منهج الشنواين يف حاشيته, تبني أنه استعان باالستصحاب وجعله 
أصالً من األصول املعتربة, ومن أمثلة اعتباره لالستصحاب قوله عـن ظهـور 
الفتحــة يف االســم املنقــوص, واســتثناء املركــب املزجــي الــذي أولُ جزأيــه 

 : وتظهر فيه الفتحة: قوله«: منقوص
ا, ملا سـبقإذا كان : يعني مـا أُعـرب مـن مركـبٍ : يُسـتثنى منـه. منصوبً

ام ياءٌ نحو رُ أوهلِ رأيت معدي كرب, ونزلت قايل قال, : إعرابَ متضايفني, وآخِ
ا حلكمهـا  فإنه تقدر يف آخر األول الفتحة حالة النصب بال خالف; استصـحابً

حيث رصح باالستصحاب وبنى اتداللـه . )١(»حالة البناء وحالة منع الرصف
 .ليهع

 :ألنه األصل يف البناء: قوله«: »األصل«ويقول عن معنى 
; يقـال بَ ـحً : وجيـوز أن يكـون األصـل فيـه بمعنـى الـراجح, واملُستصْ

األصل يف هـذه املسـألة قـول : تعارض األصل والظاهر والدليل, ومنه قوهلم
 .)٢(»الشاعر

 
 
 

                                                           
 ).ب ٢٢(الدرر البهية ) ١(

  ).ب ٢٣( السابق) ٢(



@ @
   

 
 الفصل الرابع



@ @
   
  الشنواني بني التأثر والتأثري

  التأثر -أ
 :عن تأثر الشنواين بغريه من النحاة, ينبغي التعرُّض ألمرين للحديث

 .مصادر الشنواين يف حاشيته: أحدمها
 .أقوال العلامء السابقني وآراؤهم من خالل الرشح: ثانيهام

 :ويعرض الباحث هلذين األمرين كام ييل

  مصادر الشنواني يف كتابه: أوالً 
ينبئ عـن سـعة اطالعـه  إن البحث عن مصادر الشنواين يف استقاء مادته

رصفيـة, وعمق تفكريه; فلقد تعددت مصادره يف كتابه وتنوعت بني نحويـة و
 :وفيام ييل تفصيل ذلك وتفسريية ولغوية,

 :مصادر الشنواين من كتب النحو والرصف
 :الكتاب لسيبويه −١

من كتاب سيبويه يف العديد من املواضـع مـن حاشـيته,  )١(نقل الشنواين
بـام ال يُعرتض عليـه  » احلروف كلها مبنية «: قوله. ناء احلروفقوله يف ب: منها

 . )٢(ورد يف الكتاب

                                                           
 ).ب٢٥/ل(الدرر البهية ) ١(
 ).٣/٢٦٢(الكتاب لسيبويه ) ٢(



@ @
   

ردت عن معنى احلرفيـة, وجـذبت إىل حيـز االسـمية,   » لو «ألن  قد جُ
 . » وأُريدَ هبا لفظُها ال معناها

 :رشح كتاب سيبويه للسريايف  −٢
 .يف حاشيته من رشح الكتاب للسريايف )١(نقل الشنواين

قولـه يف : املواضع التي نقلها عن رشح أيب سعيد السريايف للكتـابومن 
إذا دخلـت بعـدها : وقال السريايف يف رشح الكتـاب «:  » أم «عطف النسق, مبحث 
, وإذا  » سواء عيلَّ أقمـت أم قعـدت «: بعدها; كقولك  » أم «ألف االستفهام لزمت 

 » أو «دمها عـىل اآلخـر بــفِعالن بغري استفهام, كـان عطـف أحـ  » سواء «كان بعد 
 . » انتهى كالمه  » سواء عيلَّ قمتَ أو قعدتَ  «: كقولك

 :الفرخ أليب عمرو اجلرمي −٢
يف باب االسـتثناء  » الفرخ «عن كتاب اجلرمي املسمى بـ )٢(نقل الشنواين

  ; فإنـه جيـوز اجلـر عـىل تقـدير  » مـا «ما مل حيكـم بزيـادة  «: قوله: حيث يقول
مـا : أن بعض العـرب يقولـون:  » الفرخ «ارة إىل ما حكاه اجلرمي يف إش −  » احلرفية

و; عىل زيادة  , وما عدا عمرٍ  . » ما «خال زيدٍ
 

 :للفاريسقراءات, والتذكرة, واإلغفال, احلجة يف علل ال − ٣
                                                           

 )أ٧٧/ل(الدرر البهية  )١(
 ).ب٩٣/ل( السابق) ٢(



@ @
   
 :فقد رصح بذكر احلجة يف موضع واحد, وهو يف باب البدل

هو األول عـىل الثـاين, املشتمل هل  «: قوله: عقب قول الشارح )١(فقال
: املشتمل هو الثاين, قال بـدليل: , قال الفاريس يف احلجة » أو الثاين عىل األول

 .رسق زيد ثوبه
 :يف باب النعت: كام نقل عن التذكرة يف موضع واحد, وهو

قـال : االسـم الظـاهر: العائد الذي هـو الضـمري وخلفـه, أي: )٢(فقال
 .لناس من ال جييز هذاومن ا: عيل الفاريس يف التذكرة أبو

 .عن اإلغفال أليب عيل يف موضع واحد )٣(كام نقل
 :األنموذج, واملفصل للزخمرشي, ورشحه البن احلاجب −٤

عن األنموذج وقد رصح بذكره مرة واحدة, يف الكـالم  )٤(نقل الشنواين
إهنـا : قال يف األنموذج نقالً عن مجاعة: يف باب إعراب الفعل, قال » لن «عن 

 .تأييده تقتيض
بــذكر املفصــل يف موضــع واحــد, وهــو يف نصــب الفعــل  )٥(كــام رصح

: وذكر الزخمرشي يف املفصل والكشاف عند قوله تعـاىل: قال » لن «املضارع بـ
                                                           

 ).ب٨١/ل(الدرر البهية ) ١(
 ).أ٦٢/ل( سابقال) ٢(
 ).أ٨٦/ل( سابقال) ٣(

 ).ب٩٧/ل( سابقال) ٤(
 ).ب٩٧/ل( سابقال) ٥(



@ @
   

® ⎯ s9 uρ (#θè=yèø s? 〈 أهنا تفيد تأكيده. 
,  » اإليضاح يف رشح املفصـل «كام نقل عن رشح ابن احلاجب املسمى بـ

 :يف موضعني مها
 .)١(باب الفعل املضارع املنصوب يف −أ

  قـال : من التصدير واالسـتقبال حيـث قـال » إذن «معلالً لرشطية عمل 
ا ما بعد ما عـىل مـا قبلهـا  «: ابن احلاجب يف رشح املفصل وإنام مل تعمل معتمدً

ألن الواقع بعدها ثابت ملا قبلها قبل جميئها, وجميئهـا يف مثـل لغـرض : ألنه أي
ا معنى حيصل بلفظها  مع بقاء املعنى األول فيبقى كام كان عليه قبل جميئها إيـذانً

زيـد لـن : ببقاء املعنى, وكراهة أن يتوهم تغري املعنى فيه بسببها بخالف قولك
 .أكرمه وشبهه, فإنه ليس كذلك

  » إال «وإنام مل تعمـل : وقال ابن احلاجب يف رشح املفصل: )٢(وقال −ب
 .واصب كلهايف املستقبل إجراءً هلا جمر الن

 :األمايل النحوية, ورشح الكافية البن احلاجب −٥
 :رصح بذكر األمايل النحوية يف مواضع منها

 : » ألف ابن «عند القول يف  » عالمة االسم «يف 

                                                           
 ).ب٩٨/ل(الدرر البهية ) ١(

 ).ب٩٨/ل( السابق) ٢(



@ @
   

وقياسـه أن يكتـب بـاأللف; ألن قيـاس : ويف آمايل ابن احلاجب: )١(قال
االبتـداء والوقـف, الكتابة أن تكتب كل كلمة باحلروف, التي ينطق هبـا عنـد 

وإثبـات األلـف مـن  »يف«بإثبـات اليـاء يف  »اهللا«والدال عىل ذلك كتابتهم يف 
ا«, كتبت »قه زيد«ولذلك إذا كتبت  »اهللا« : ألنك لو وقفت قلت »هاء«, و»قافً
ا, ألنك لو ابتدأت  »ابن«فدل ذلك عىل أن قياس  »قه« أن يكتب باأللف مطلقً

ا لكثرهتا; ولذلك حذفت العـرب ابن, وإنام حذفت األل: به, قلت ف اختصارً
التنوين من االسم األول, فالعلة التي حذفت التنوين ألجلها هي العلـة التـي 

 .حذف الكتاب األلف ألجلها
حكـم : عن رشح الكافية ورصح بذكرها مرة واحدة يف بـاب )٢(كام نقل

 .الظروف واملجرورات
ا فهـي ألفـاظ مـرة و: أي »ثم تـارة«: قوله: قال عقب قول الشارح طـورً

يف  »مـرة«أنَّ انتصـاب : مرتادفة ويفهم من كالم ابن احلاجب يف رشح كافيتـه
, جيوز أن يكون عـىل الظـرف وجيـوز أن يكـون عـىل »رضبته مرةً «: مثل قولنا

 .املفعول املطلق
 :مؤلفات ابن عصفور −٦

 .املقرب −أ

                                                           
 ).أ١٥/ل(الدرر البهية ) ١(

 ).ب١١٤/ل( السابق) ٢(
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 .رشح اجلمل الصغري −ب
واحـد, يف بـاب املنصـوبات; بذكر املقرب يف موضع  )١(رصح الشنواين

وبدأ من املفاعيل باملفعول به, كام فعل الفاريس ومجاعة منهم .... «: حيث قال
 .»صاحب املقرب
 :بذكر رشح اجلمل الصغري مرة واحدة يف باب املستثنى )٢(كام رصح

, وقـال ابـن عصـفور يف »وسو بلغاهتـا«: قال عقب قول الشارح قوله
املكسـورة السـني,  »سـو«معنى االستثناء إال  مل يرشب منها: الرشح الصغري

 .فإن استثنى بام عداها فبالقياس
 :مؤلفات ابن مالك −٧

 .»األلفية«اخلالصة  −أ
 .»تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد«التسهيل  −ب
 .رشح التسهيل −ج
 .رشح الكافية الشافية −د

دد عطف النسق, عند عـ: بذكرها مرة واحدة  يف باب )٣(رصح الشنواين
 .وعدها يف اخلالصة تسعة: ... حروف عطف النسق, قال

                                                           
 ).أ١٠/ل(الدرر البهية ) ١(
 ).أ٩١/ل( السابق) ٢(
 ).ب٧٣/ل( سابقال) ٣(



@ @
   

ا تقريبًا, منها )١(كام رصح  :بذكر التسهيل يف اثني عرش موضعً
ومـا جـر عليـه : ... عند تعريف الكالم; حيث قـال −يف باب الكالم

املصنف, من اشرتاط القصد هو مذهب اجلمهور ومنهم سيبويه وابن مالك يف 
 .التسهيل

 :كر رشح التسهيل يف ثالثة مواضع تقريبًا, منهابذ )٢(كام رصح
عىل برفع ترشب : قوله: حيث قال عقب قول الشارح: يف أنواع األعراب

ال تأكل السـمك ولـك : فيكون قد هنى عن األول وأباح الثاين, أي: االستئناف, أي
 .رشب اللبن, كذا يف رشح التسهيل البن مالك

 :بذكره يف موضعني, منهام )٣(كام رصح
وأما املقادير فظاهر كـالم الفـاريس أهنـا : حيث قال: يف باب املفعول فيه

ليس داخلة حتتـه, وصـحح بعضـهم أهنـا : داخلة حتت املبهم, فقال الشلوبني
يغ من الفعل واحتدت مادتـه ومـادة عاملـه,  شبيهة باملبهم ال مبهم, وأما ما صِ

, كـام نـص عليـه فالظاهر كام قال املرادي من أنه مـن املخـتص ال مـن املـبهم
وأمـا : بعضهم, وهو ظاهر كالم ابن مالـك يف رشح الكافيـة حيـث قـال فيـه

ا صناعيا إال ما كان مبهامً أو مشـتقا مـن اسـم  املكان فال يكون من أسامئه ظرفً
 .احلدث فجعله قسيمه

                                                           
 ).أ١١/ل(الدرر البهية  )١(
 ).ب٢٦/ل( السابق )٢(
 ).ب٨٥/ل( السابق )٣(



@ @
   

 :رشح كافية ابن احلاجب للريض −٨
ها  حِ لإلمـام الـريض أكثر الشنواين من النقل عن كافية ابن احلاجب ورشْ

ممـا  »نص الريض«: , وتارة أخر بـ»قال الريض«: وقد يرصح بذكرها تارة بـ
ـ«إن هذا الرشح من املصادر األساسية التي اعتمدها : جيعلنا نقول يف  »املحيشِّ

 .تكوين بنيان هذا الرشح, والتي استقى منها مادته
ح رش«هذا ومع كثرة النقـل عـن الـريض, مل يرصـح بـذكر اسـم كتابـه 

 :اجلملة وأقسامها: إال يف موضع واحد, يف باب »الكافية
ــال ــث ق ــريض: ... )١(حي ــة لل ــة : ويف رشح احلاجبي ــني اجلمل ــرق ب الف

والكالم, أن اجلملة ما تضمن اإلسناد األصيل; سواء كانت مقصودة لذاتـه أم 
ال, فكل كالم مجلة وال تعكس كاجلملة التي هي خرب املبتدأ, وسائر ما ذكر من 

ل فيخرج املصدر, واسام الفاعل واملفعول, والصفة املشبهة, والظرف مع اجلم
ا لذاته, فكل  ما أسندت إليه, والكالم ما تضمن اإلسناد األصيل وكان مقصودً

 .كالم مجلة وال ينعكس
 :مؤلفات أيب حيان األندلس −٩

 .التذكرة −أ
 ).التذييل والتكميل(رشح التسهيل املسمى بـ  −ب
 .غاية اإلحسان −ج

                                                           
 ).أ١٠٦/ل(الدرر البهية  )١(



@ @
   

 .بذكر التذكرة مرة واحدة )١(ورصح الشنواين

بذكر رشح التسهيل املسمى بالتذييل والتكميل مرة واحـدة  )٢(كام رصح
ا, كام نقل ا )٣(أيضً  .عن غاية اإلحسان له مرة واحدة أيضً

 :مؤلفات ابن هشام األنصاري −١٠
 .أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك −أ

 .رشح شذور الذهب −ب
 .حة البدريةرشح اللم −ج
 .مغني اللبيب −د
 .حوايش التسهيل −هـ
 .عن أوضح املسالك وقد رصح بذكره مرة واحدة )٤(نقل الشنواين − 
يف : عـن الشـذور ورصح بـذكره يف مخسـة مواضـع منهـا )٥(كام نقـل −

; حيـث قـال عقـل قـول »امـرئ وابـنم«املعرب واملبنـي, عنـد اخـتالفهم يف 
كة ما قبل اآلخر اتباع حركـة اآلخـر قـال فقال البرصيون حر«: الشارح, قوله

 .وقول البرصيني هو الصواب: ابن هشام يف رشح الشذور
                                                           

 ).ب٨١/ل(الدرر البهية  )١(
 ).أ٢٢/ل( السابق )٢(
 ).أ٢٦/ل( سابقال )٣(
 ).أ٩٣/ل( السابق )٤(

 ).ب٢١/ل( السابق )٥(



@ @
   

 .عن رشح اللمحة البدرية ورصح بذكره يف موضعني )١(كام نقل − 
كام أكثر النقل عن ابن هشام يف مغنيه; فقد رصح بذكره يف مخسة وأربعني 

ا مما جيعلنا نقول إن هـذا الكتـاب  مـن املصـادر  »بـن هشـاماملغنـي ال«موضعً
األصلية التي اعتمدها الشنواين يف تكوين بنيان كتابه, والتي استقى مادته منه, 

 .وهاك أمثلة من التحقيق
ا »أيْ «وتقع : يف املغني )٢(قال: قال ا للجمل, أيضً  :كقوله: تفسريً

 وتقليننــي لكــن إيــاك ال أقــيلأنـــت : وترميننـــي بـــالطرف أي
: نحـو: وقبل فعل مسند لضمري حكى الضـمري »قولت«وإذا وقعت بعد 

ذلك بضم التاء, ولو جئـت : سألته كتامنه, يقال: تقول استكتمته احلديث; أي
 »تقـول«ظرف لـ »إذا«ألن : إذا سألته: فتحت التاء, فقلت »أي«مكان  »إذا«بـ

 :وقد نظر ذلك بعضهم فقال

ــه ضــم معــرتف إذا كنيـــت بـــأيْ فعـــالً تفرســـه ــاءك في  فضــم ت
ـــا تفرســـه ــف وإن تكـــن بـــإذا يومً ــر غــري خمتل ــاء أم  ففتحــة الت

 .عن حوايش التسهيل ورصح بذكره يف موضع واحد )٣(كام نقل − 

                                                           
 ).أ٩١/ل( السابق )١(
 ).أ١٠/ل( السابق )٢(
 ).أ٨٧/ل( السابق )٣(



@ @
   

 :مصادر الشنواين من كتب اللغة واملعاجم
ة يف كتابه  مـن  »حاشية عىل رشح األزهرية«استمد الشنواين مادته اللغويَّ

 :مصادر كثرية ومتنوعة وأبرزها ما ييل
 :ذيب اللغة لألزهريهت −١

ويف هتذيب : عنه الشنواين يف موضع واحد عند حديثه عن اهلجائية, قال )١(ونقل
 .هتجأت وهتجيت هبمزة وتبديل: األزهري, عن الليث تقول

 :تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري −٢
 :ونقل عنه الشنواين يف مواضع عديدة منها

أو ثالث مـن أصـل واحـد فكـل  إذا خرج نخلتان«: قال يف الصحاح: )٢(قال
برفـع النـون, بخـالف  »صـنوان«واجلمع  »صنوان«واالثنتان  »صنو«واحدة منهم 

 .فإن الواو عوض عن الضمة, والنون عوض عن التنوين »زيدون«
 :أساس البالغة للزخمرشي −٣

 :ورصح بذكره يف موضعني
 واملناسـب املعنـى االصـطالحي هـو: )٣(عند تعريفه ملعنى اللفـظ, قـال

ـتكلم دون  اللفظ باليشء, ال اللفظ; ألن اللفظ بـدون البـاء حينئـذ صـفة للمُ
                                                           

 ).ب١١/ل(الدرر البهية  )١(
 ).ب٢٧/ل( السابق )٢(
 ).أ١٠/ل( السابق )٣(



@ @
   

مـن الفـم كـام قـالوه, : الكلمة, بخالف اللفـظ بمعنـى الطـرح والرمـي, أي
ا, كام يتوهم من لفظت الرحى الدقيق; ألنـه جمـاز : بعضهم قال ال الرمي مطلقً

 .رصح به يف األساس
 :القاموس املحيط للفريوزبادي −٤

 :النقل منه يف مخسة مواضع, منها وأفاد
: »أشـاويّ «أصـل : قال صـاحب القـاموس: )١(عند تعريف اللفظ, قال

أصله أشائي باهلمز غلط; ألنه : وقال اجلوهري: قال −بثالث ياءات−أشاييي 
: ال يصح مهز الياء األوىل ألهنا أصـالً غـري زيـادة, كـام تقـول يف مجـع أبيـات

 .عد األلفأباييت, فال هتمز الياء التي ب
 :املحكم واملحيط األعظم البن سيده −٥

: ويف املحكـم: عنـد حديثـه عـن اهلجائيـة, قـال )٢(ونقل عنه الشـنواين
 .هجوت احلرف وهتجيته

 :هتذيب األسامء واللغات للنووي −٦
 .ونقل عنه الشنواين يف ثالثة مواضع

                                                           
 ).أ١٣/ل(الدرر البهية  )١(

 ).ب١١/ل( السابق )٢(



@ @
   

  :تأثر الشنواني بالسابقني من النحاة: ثانيًا 

لشيخ الشنواين يدرك من أول وهلة عمق وغزارة علم الناظر يف حاشية ا
هذا الرجل ومكانته السامية ومد اطالعه عىل آراء من سبقه فقد نقل عن 
كثري من النحاة يف مواضع خمتلفة سواء منهم البرصي, أو الكويف, أو 
البغدادي, أو األندليس عىل اختالف تنوعهم ومشارهبم فمن أبرز هؤالء 

 :النحاة
 :لبرصةنحاة ا −أ

نقل اإلمام الشنواين يف مواضع عديدة من حاشيته عن نحاة البرصة ومن 
 :أبرزهم

 .عيسى بن عمر الثقفي −١
 :ونقل عنه يف ثالثة مواضع منها

وهلـذا أمجعـوا عـىل رصف ... «: )١(يف املمنوع من الرصف; حيـث قـال
بمعنـى أرسع, ومنعـه مـن  »كعسب«اسم رجل, مع أنه منقول من  »كعسب«

ستدال بقول احلجـاج بـن يوسـف الرصف َ املشـهور ملَّـا  عيسى بن عمر; مُ يلِ وَ
 .العراق 

 .وال حجة فيه; الحتامل كونه صفة ملوصوف حمذوف
 

                                                           
 ).أ٣٥/ل(الدرر البهية  )١(



@ @
   

 .أبو عمرو بن العالء −٢
 .عنه يف ثالثة مواضع منها, يف القراءات ومنها دعامً ملعنى نحوي )١(ونقل

 :اخلليل بن أمحد الفراهيدي −٣
 :مواضع, ومنهاونقل منه يف ستة 

 :مذاهب »أشياء«اعلم أن يف : ... )٢(يف الكالم يف أشياء, قال
ما ذهب إليه املحققون ومنهم اخلليل وسيبويه, وهـو أن أصـلها : أحدها

كحمراء, كرهوا اجتامع مهزتني بينهام ألـف; فقلبـوا الـالم  »فعالء«عىل وزن  »شيَّاء«
بوزن لفعالء, فهو غـري منرصـف  »شيَّاءأ«: وهي اهلمزة األوىل إىل موضع ألفا, فقالوا

ا ليشء  .أللف التأنيث, وإن كان اسم مجع ال مجعً
 .يونس بن حبيب الضبي −٤

 :ونقل عنه يف موضعني
وحـروف «: قولـه: عقب قول الشـارح )٣(قال: يف حروف عطف النسق

ولـيس منهـا : , عدها يف التسهيل ثامنيـة, ثـم قـال»العطف عىل األصح تسعة
ا  »لكن« ا«ليونس, وال وفاقً ا له »إمَّ  .وفاقً

                                                           
 ).أ٤٤/ل(الدرر البهية  )١(
 ).ب١٢/ل( السابق )٢(

 ).ب٧٣/ل( السابق )٣(
  



@ @
   

 :سيبويه −٥
احتف الشنواين بإمام النحاة وأكثر من النقل عنه حيث نقل عنـه يف سـتة 

ا تقريبًا, ومنها  :ومخسني موضعً
 .العبد يف األصل صفة, ثم استعمل استعامل األسامء: )١(قال سيبويه − أ

ما جر عليـه و: ... )٢(قال − عند تعريف الكالم − يف حديثه عن الكالم  − ب
 .املصنف من اشرتاط القصد هو مذهب اجلمهور, ومنهم سيبويه

طْرب  −٦  :قُ
 :نقل منه يف ستة مواضع, ومنها

ما ذكـره مـن : ... )٣(عند حديثه عن إعراب املثنى; حيث قال −يف املثنى 
ر بالياء هو املشهور, وكذا ذكره يف اجلمـع,  أنَّ املثنى يرفع باأللف وينصب وجيُ

اجلمهور مـن املتـأخرين, ونسـبه الشـيخ أبـو حيـان للكـوفيني,  وهو مذهب
 .وقطرب يف األسامء الستة

 :»سعيد بن مسعدة«األخفش األوسط  −٧
ا, و منها  :نقل منه يف ثامنية وعرشين موضعً

 ., عند احلديث عن االسم الواقع بعدها»منذ ومذ«يف 
                                                           

 ).أ٥/ل(الدرر البهية  )١(

 ).أ١١/ل( السابق )٢(

 ).ب٤٠/ل( السابق )٣(



@ @
   

اجلمعة أو منـذ ما رأيته منذ يوم «إنه يليها اسم مفرد مرفوع نحو : )١(قال
أهنام ظرفـان يف موضـع اخلـرب, واملرفـوع يف : , ويف ذلك ثالثة مذاهب»يومان

بيني وبـني لقائـه يومـان, وإليـه ذهـب األخفـش يف : موضع املبتدأ, والتقدير
 .املمنوع من الرصف

 :أبو عمر اجلرمي −٨
 :نقل منه يف مخسة مواضع, ومنها

أو النقـل «: قولـه: −ارحعقب قول الش− )٢(يف املمنوع من الرصف, قال
; وذلك ألنه حصل بنقلـه إىل التأنيـث ثقـل »من املذكر إىل املؤنث كزيد المرأة

عادل خفة اللفـظ, فتحـتم املنـع كـام قـال سـيبويه, وقـال عيسـى بـن عمـر, 
 .جيوز فيه الوجهان: واجلرمي

 :أبو عثامن املازين −٩
 :نقل منه يف مخسة مواضع, ومنها

اسم مجع, والشـاء هبمـزة بعـد األلـف, : اإلبل: )٣(يف عطف النسق, قال
هي الشياة الكثرية, وليس مجع شاة يف اللفظ, ولكنه مجع ال واحد له من لفظه, 

 .قاله أبو عثامن

                                                           
 ).أ٢٥/ل(الدرر البهية  )١(

 ).أ٣٤/ل( السابق )٢(
 ).ب٧٧/ل( السابق )٣(



@ @
   

د −١٠  :أبو العباس املربِّ
ا, ومنها  :نقل منه يف مخسة عرش موضعً

 .»جوار«يف التنوين عند احلديث عن تنوين 
فيه عوض من حركة الياء, ومنع الرصف التنوين : وقال املربد: )١(قال

بحذف احلركة,  »جواري«بالتنوين ثم  »جواري«مقدم عىل اإلعالل, وأصله 
بتعويض التنوين من احلركة ليخفف الثقيل بحذف الياء  »جوارٍ «ثم 

 . للساكنني
 :ومن املسائل النحوية التي وافق فيها البرصيني

ت, وأنـه ينصـبُّ علـيهام أن العامل يف النعت هـو العامـل يف املنعـو −١
 .انصبابة واحدة, وهو مذهب كثري من البرصيني

: أن التسمية االصطالحيّة للتابع املقصود بـاحلكم بـال واسـطة هـي −٢
وهو اصطالح البرصيني, بخالف الكوفيني الذين نوعوا يف االصطالح البدل, 
 .عليه

عل, والنصب وأخواهتا تشبيه بالفا »كان«أن نسبةَ رفع املبتدأ ألفعال  −٣
 .هبا للخرب تشبيه باملفعول, وهو مذهب مجهور البرصيني

أن املبني للفاعل أصل للمبنـي للمفعـول, ولـيس املبنـي للمفعـول  −٤
 . أصالً برأسه

                                                           
 ).ب١٦/ل(لدرر البهية ا )١(



@ @
   

أن املبتدأ مرفوع باالبتداء, وير الكوفيـون أن املبتـدأ يرفـع اخلـرب,  −٥
 .واخلرب يرفع املبتدأ; فهام يرتافعان

 .شتقات, بينام ير الكوفيون أن أصلها الفعلاملصدر أصل امل − ٦
لْ به«يف صيغة  »أفعل«أن  −٧ عِ يف التعجب فعل ماض أتى عىل صورة  »أفْ

 .األمر, وهو عند الكوفيني فعل أمر حقيقي
ثْلَث وأخواهتام غري منرصـفة للوصـفية والعـدل, وقـال  −٨ أن ثالث ومَ

 .»رعم«إهنا غري مرصوفة; للتعريف والعدل كـ: الكوفيون
ال عمـل : وأخواهتا تعمل الرفع يف اسمها, وقال الكوفيون »كان«أن  −٩

 .هلا إال يف اخلرب; ألن االسم مل يتغري عام كان عليه
د بـ −١٠ د واملؤكَّ  .وأجازه الفراء »إما«ال يفصل بني املؤكِّ
ا للكوفيني −١١  .ال جييء التمييز معرفة خالفً
مقدرة, وذهـب الكوفيـون  »رب«إنام هو بـ »رب«أن اجلر بعد واو  −١٢

 .إىل أن اجلار هو الواو
 
 :ما نقله من نحاة املدرسة الكوفية: ثانيًا

والناظر يف حاشية الشيخ الشنواين جيد أن الشـيخ كـان كثـري النقـل عـن 
املذهب الكويف, فقد نقل عن أقطابه يف كثري من املواضع التـي تراهـا يف أثنـاء 

 :من نقل عنهماملطالعة هلذه احلاشية فمن أبرز 



@ @
   

 :الكسائي  −١
 :ونقل منه يف تسعة مواضع, منها

 »فعـالً «ألن  »أفعـال«وزهنـا : وقال الكسـائي: )١(, قال»أشياء«يف الكالم عن 
ـ »أفعال«جيمع عىل   .»أقوال«و »قول«, و»أشياخ«و »شيخ«, ك

اء  −٢  :الفرَّ
ا, منها  :ونقل منه يف سبعة عرش موضعً

عـىل وزن  »أشـيَّاء«أصـلها : وقـال الفـراء :)٢(يف الكالم عن أشياء, قال
 .»أفعالء(
 

 :ومن املسائل النحوية التي وافق فيها الكوفيني
ـا, وذهـب البرصـيون إىل أهنـا  »من«تأيت  −١ ـا ومكانً البتداء الغاية زمانً

 .البتداء الغاية يف املكان فقط
 .املوصولتان ال يوصفان وأجاز البرصي وصفهام »ما«و »من« − ٢
لعطف عىل الضمري املخفوض من دون إعادة اخلافض, وقـال جيوز ا −٣

 .البرصيون ال جيوز ذلك إال بإعادة اجلارِّ 
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إذا أضيف ظرف الزمان املبهم إىل فعـل معـرب أو مجلـة اسـمية; جـاز يف  − ٤
 .جيب اإلعراب: الظرف اإلعراب والبناء, وقال البرصيون

 :ما نقله من نحاة املدرسة البغدادية: ثالثًا
عىل مدرستي البرصـة والكوفـة بـل كـان  −رمحه اهللا−رص الشنواين مل يقت

 :كثري النقل عن املدرسة البغدادية ومن أبرز من نقل عنهم
 :أبو إسحاق الزجاج −١

ا منها  :نقل منه يف مخسة عرش موضعً
إن تنـوين : قال الزجاج: )١(قال. »جواري«عند احلديث عن تنوين : يف التنوين

 .ألن اإلعالل مقدم عىل منع الرصف تنوين رصف; »جوار«نحو 
 :ابن الرساج −٢

 :نقل منه يف تسعة مواضع, منها
والقول بأن عالمة اجلزم فيهـا حـذف : )٢(قال: يف إعراب األفعال املعتلة

حرف العلة, إنام يتمشى عىل قول ابن الرساج ومن تابعه, بأن هذه األفعـال ال 
لفتحـة يف األلـف يف حالـة يقدر فيهـا اإلعـراب بالضـمة يف حالـة الرفـع, وا

 .النصب
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 :أبو القاسم الزجاجي −٣
 .نقل منه يف ثالثة مواضع

 :أبو سعيد السريايف −٤
 :نقل منه يف ثامنية مواضع, منها

أهنـا : املعنـى: وقال الزجاج والسريايف: )١(قال: يف إعراب األسامء الستة
ظهورها,  معربة بحركات مقدرة يف احلروف التي قبلها حرف العلة, ومنع من

 .كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها
 :أبو عيل الفاريس −٥

ا, منها  :نقل منه يف سبعة عرش موضعً
إهنا معربة وال : وقيل: )٢(قال: يف األسامء الستة, عند احلديث عن إعراهبا

ا أن يكـون حـرف : حرف إعراب فيها, وعليـه الفـاريس, قـال ألنـه ال جـائزً
لعامل, وهي حـرف صـحيح وال الضـمري, ألنـه اإلعراب النون, لسقوطها ل

الفاعل, وألنه ليس يف آخر الكلمة وال مقابله من الالمات ملالزمتها حلركة مـا 
بعدها من الضامئر; من ضم وفتح وكرس, وحرف اإلعـراب ال يلـزم احلركـة, 

 .فلم يبقَ إال أن تكون معربة وال حرف إعراب فيها
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 :أبو الفتح عثامن بن جني −٦
 :يف ثامنية مواضع, منهانقل منه 

 .يف املمنوع من الرصف, عند احلديث عن العلمية والعجمة
ومنها ما نص عليه ابن جني, إن كل رباعي األصول أو مخاسـيها : )١(قال

الـراء, : متى خال من بعـض حـروف الذالقـة السـتة, وهـو أعجمـي, وهـي
وهـذا  »فـر مـن لـب«: والنون, والفاء, والالم, والباء وامليم, وجيمعها قولك

يوسف من حيث إنه أعجمي, مع أنـه مل خيـل عـام ذكـره; : عالمة فال يرد مثل
 .ألن العالمة ال يشرتط انعكاسها

 :−عند قول الشاعر  − )٢(قال

ـــق ـــبت فطل ـــوز غض ـــــــق إذا العج ـــــــاها وال متلَّ  وال ترضَّ

ها«: وقد روي عىل الوجه األعرف: وقال ابن جني  .»وال ترضَّ
 :ابن كيسان −٧

 :نه يف أربعة مواضع, منهانقل م
األول املضمر, ثم العلـم, : وعند ابن كيسان: )٣(قال. يف ترتيب املعارف

 .ثم اسم اإلشارة, ثم ذو الالم, ثم املوصول
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 :أبو احلسن الرماين −٨
 :نقل منه يف مخسة مواضع منها

وأما البدل فاألخفش والرماين عىل أن العامل فيه مقدر : )١(قال. يف عامل البدل
 .من جنس األول; استدالالً بالقياس والسامع

كام نقل عن أيب البقاء العكربي, والزخمرشي الذي أكثر النقل منه; إذ بلغ 
ا تقريبًا, وأغلبها بصـدد مـا يـدور حـول  تعداد ما نقله منه نحو ثالثني موضعً
اآليات القرآنية التي هي مناط االستشـهاد مـن تفسـري ملعنـى أو بيـان حلكـم 

يشِّ «يف القليل النادر, وغالب هذه النقول ذكرها  نحوي, إال إما دعامً لرأي ذكره  »املُحَ
 .أو توضيح معنى, وإليك ما يوضح ذلك
اللحـن أن : وقال صاحب الكشاف: )٢(ففي تعريفه للحن يف الكالم قال

متيله إىل نحو من األنحاء; ليفطن له صاحبك كالتعريض : تلحن بكالمك; أي
 .لتوريةوا

 .الحن; ألنه يعدل بالكالم عن الصواب: طئوقيل للمخ
 :ما نقله من نحاة املدرسة األندلسية

 :أكثر النقل عن أصحاب هذه املدرسة ومن أبرز من نقل عنهم
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 .أبو القاسم السهييل, نقل منه يف سبعة مواضع −١
 .أبو احلسن بن خروف, نقل منه يف أربعة مواضع −٢
 .ثة مواضعأبو موسى اجلزويل, نقل منه يف ثال −٣
 .أبو احلسن بن أيب الربيع, نقل منه يف أربعة مواضع −٤
ا −٥  .أبو احلسن بن عصفور, نقل منه يف اثني عرش موضعً
ا, فنقـل منـه مـا  −٦ ابن مالك, وقد أكثر النقل منه وعول عىل رأيه كثـريً

ا  .يربو عىل أربعة ومخسني موضعً
الغاً يف النقل عنه والتـأثر أوىل الشنواين اهتامماً ب: الريضِّ األسرتباذي −٧

به, مما جعل آرائه تُعد من املصادر األساسية التي قام هبا رصح هـذا الكتـاب, 
ا  .فقد نقل منه ما يربوا عىل أربعة وستني موضعً

ا: أبو حيان  − ٨  .وقد احتفى بآرائه ونقل منه يف ثالثة وعرشين موضعً
 :املدرسة املرصية

قـرب مـايكون إىل هـذه املدرسـة, كيـف يعد الشنواين يف آرائه النحوية أ
وبـدا  −األزهر –اليكون ذلك وهو ربيب هذه املدرسة والذي نشأ يف معقلها 
 :تأثره جلياً بفكرها النحوي وآراء أعالمها املتقدمني, ومن أبرزهم

 .احلُويف, فقد نقل الشنواين منه يف موضعني −١
ا −٢  .ابن احلاجب, ونقل منه يف سبعة عرش موضعً
 .أم قاسم املرادي, ونقل منه يف ثامنية مواضع ابن −٣
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ابن هشام األنصاري, وقد أكثر املُحيش النقل منه, والتعويل عليه يف  −٤
ا يف ذلك كتبه املُمثلة يف ا, وكان معتمدً املغني, رشح : ما يزيد عن سبعني موضعً

 :اللمحة البدرية, رشح الشذور, منها
بن هشام ردا عـىل الشـارح يف استشهد الشنواين با. »ألف ابن«يف حذف 

مل : »...وقـد حتـذف وصـالً «: −عقب قولـه− )١(حيث قال »ألف ابن«حذف 
: يبني أن هذا احلذف جائز أم واجب, وقد بينه ابن هشـام يف مغنيـه فقـال فيـه

ا بام اتصل به وأضيف إىل علم  ا; لكون االسم علامً موصوفً حيذف التنوين لزومً
األول أو  »ابـن«إليـه  »ابنة«أو  »ابن«ذي أضيف ظاهر سواء كان هذا العلم ال

 .جده
 .ونقل منه يف موضع واحد: ابن يعيش −٣
ا: سعد الدين التفتازاين −٤  .ونقل منه يف مخسة عرش موضعً

 :مجهور النحاة
 .نسب الشنواين الرأي إىل مجهور النحاة يف موضعني 
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  رـــــــــالتأثي - ب
  :بعض من نقلوا عن كتابه :أوالً 

كان الشنواين مصدر إشعاع لكثري من العلامء, فقد نقلوا عنه وتـأثروا  لقد
 :ببعض آرائه, واستفادوا من كتابه, ومن هؤالء

 :حسن بن حممد العطار −١
ا يف حاشيته عـىل رشح األزهريـة;  »الشنواين«وكان تأثره بكتاب  واضحً

هـذه  فقد نقل عنه يف تسعة مواضع تقريبًا, رصح فيها بالنقـل واألخـذ, ومـن
 :النقول ما ييل

 .»وعىل آله الذين جعلهم اهللا مصدر صحيح األفعال«: قال الشيخ خالد
أمـة اإلجابـة; ألن املقـام  −هنا−املراد هبم  »وعىل آله: قوله«: قال العطار

إال للعقالء, فمن له خطـر دينيـا أو دنيويـا,  »آل«مقام دعاء, وال يضاف لفظ 
ا مل لكـن األوىل إضـافته : ن منعه, قال الشنواينواألصح إضافته للضمري خالفً

 .للمظهر
مشـرتكة إذا مل يكـن يف حيزهـا  »هـل«وإنام تكون : قال الشيخ خالد) ٢(
 ...فعل

 »الشنواين«اعرتضه  »إلخ...وإنام تكون هل مشرتكة «: قوله: قال العطار
بالنظر لذاهتا مشرتكة, واالختصاص بالفعـل  »هل«بأنه ال حاجة إىل هذا; ألن 

 .يام ذكر أمر عارضف
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 .»آخر«معدولة عن  »أخر«إن : قال الشيخ خالد) ٣(
: قيـل »آخـر«معدولة عن  »أخر«ثم ما ذكره الشارح من أن : قال العطار

وهـو الصـحيح; : إهنا معدولة عن أخريات, قال الشنواين: إنه التحقيق, وقيل
ن, وقد مجـع بـالواو والنـو »آخر«مؤنث  »أخر«, و»أخر«مجع  »أخر«ألن 

فحق أخر أن جيمع باأللف والتاء; ألن ما مجع مذكره هباء مجع مؤنثه باأللف 
 .والتاء, فعدل عن أخريات إىل أخر

بَّان املتوىف سنة  −٢  ):هـ١٢٠٦(أبو العرفان حممد بن عيل الصَّ
يف حاشـيته عـىل رشح األشـموين الكبـري مـن آراء  »الصـبان«لقد نقـل 

أثر هبا أيَّام تأثر, وأفاد منها أعظـم فائـدة, فنقـل الشنواين املثبوتة يف مصنفاته وت
ا, وقد جاء ضمن هذه النقـول ثالثـة مـن هـذا  منها يف أكثر من ثالثني موضعً

أما بقية النقـول فهـي مـن كتـب  −الدرر البهية عىل رشح األزهرية  −الكتاب 
 :الشنواين األخر, وهاك الثالثة املنقولة

ومؤكدة ملضمون مجلـة وقـد أشـار : )١(القال األشموين يف حديثه عن احل) ١(
 .عامل احلال وجوبًا: أي »وإن تؤكد مجلة فمضمر عاملها«: إليها بقوله

هو معنـى املصـدر املـأخوذ  »ومؤكدة ملضمون مجلة«: قوله: قال الصبان
ا إىل املسند إليه منها, إن كان املسند مشتقا كـ : يف »قيام زيـد«من مسندها مضافً

ا عنـه باملسـند إن كـان زيد قائم, وقام ز يد, ولكون املضاف إىل املسند إليه خمربً
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ا, وهذا هو املمكن  ملـا سـيأيت مـن اشـرتاط مجـود جـزأي  −هنا−املسند جامدً
ا يف  ا«اجلملة ككون زيد أخً والتأكيد يف احلقيقة لالزم الكون  »زيد أخوك عطوفً

ا« ذف مضـاف; وهو العطف واحلنو, ففي عبارتـه حـ »الشنواين«كام قاله  »أخً
 .الالزم مضمون اجلملة: أي

مـن األسـامء مـا ينعـت  »خامتة«... )١(قال األشموين يف باب النعت) ٢(
ونعتـه  »هبـذا العـامل«و »مـررت بزيـد هـذا«وينعت به كاسـم اإلشـارة نحـو 

ا نحو ا حمضً هبذا الرجل, فهو عطف بيـان : مصحوب آل خاصة فإن كان جامدً
 .ت به كاملضمرال ينعت وال ينع: عىل األصح منها
إمـا أنـه ال ينعـت فـألن ضـمري املـتكلم  »كاملضمر«: قوله: قال الصبان

واملخاطب أعرف املعارف; فال حاجة هلام إىل التوضيح, ومحل علـيهام ضـمري 
ا للبـاب, وأورد  الغائب, ومحل عىل الوصف املادح, أو الذم, أو غريمها; طـردً

عارف; فهو غنِّيٌّ اإليضاح, ومـع أعرف امل −تعاىل »اهللا«عليه الشنواين أن اسم 
 .ذلك ينعت للمدح

الـواو : وهذا معنى قوهلم... «: قال األشموين يف باب عطف النسق) ٣(
 .»ملطلق اجلمع

هـو بمعنـى قـول بعضـهم للجمـع  »ملطلق اجلمـع«: قوله: قال الصبان
املطلق, فذكر املطلق ليس للتقييد باإلطالق, بل لبيان اإلطالق, فال فرق بـني 
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بارتني, فاندفع االعرتاضُ عىل العبارة الثانية بأهنا غري سديدة لتقييد اجلمـع الع
ومنشـأ «: )١(فيها بقيد اإلطالق, مع أن الواو للجمع بـال قيـد, قـال الشـنواين

توهم الفرق بينهام الفـرق بـني املـاء ومطلـق املـاء, مـع الغفلـة عـن أن ذلـك 
 .»اصطالح رشعي, وما نحن فيه اصطالح لغوي

 :يخ حممد اخلرضي الشافعيالش −٣
, فنقـل عنـه يف سـبعة مواضـع  »ابن عقيـل«وقد تأثر به يف حاشيته عىل 

 :تقريبًا, منها
ـثلهام : قولـه: قال اخلرضي :يف باب إعراب الفعل  ـاء, م , عنـد »ثـم«والـواو كالف

, »ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم ثم يغتسل فيه«الكوفيني فينصب الفعل بعدها; كحديث 
ا− ز املصنف فيه الرفع والنصب, وجيوز اجلزم وجو  .)٢(أفاده الشنواين − أيضً
 :العالمة أبو النجا −٤

نقل عنه يف حاشيته عىل رشح الشيخ خالد األزهري عىل متن األجرومية 
 .يف أربعة مواضع, منها موضع واحد يف هذا الكتاب

واإلرادة املشـيئة  »عـىل مـا يشـاء قـدير«: قولـه: قال أبو النجا يف املقدمة
بمعنى واحد, وهي صفة أزلية متعلقة يف األزل بتخصيص احلوادث بأوقـات 
حدوثها, واملقدرة صفة أزلية تؤثر يف املقدورات عند تعلقها هبا فـيام ال يـزال; 

 )٣(.اهـ. يف املستقبل: أي
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  كتبه األخرىبعض من نقلوا عن  :ثانيًا 
 ):هـ١٠٦١ت (يس بن زين الدين العليمي  −١

رشح «بآرائه وأقوالـه, وبـاألخص يف حاشـيته عـىل  »الشنواين«أفاد من 
للشيخ خالد األزهري, ومن آراء الشنواين التـي نقلهـا العليمـي يف  »الترصيح
رأيه يف تعريـف الكـالم, ويف عالمـة الفعـل املـايض, ويف تعريـف  −حاشيته 

يف  االسـتدراكية »لكـن«اإلعراب, ويف الفعل املضارع املُعتل اآلخر, ورأيه يف 
 .)١(»إن وأخواهتا«, ويف حذف »إن وأخواهتا«باب 
 ):هـ١١٩٧ت (أمحد بن أمحد بن حممد السجاعي  −٢

 »السـجاعي«إن كتب الشنواين كانت يف مقدمة املؤلفات التي أفاد منهـا 
 −يف حاشـيته عـىل رشح قطـر النـد البـن هشـام  −فائدة عظيمة وانتفع هبا 

ا  ا, وتأثر هبا تأثرً ا كبريً ا, فنقـل منهـا مـا يربـو عـىل سـبعني نقـالً يف انتفاعً بالغً
 :مواضع عديدة من كتابه, منها

)١ (فاجلازم لفعل واحد مخسةُ أمور: قال ابن هشام يف رشح قطر الند :
ا يثـب «: وأما قول العرب: إىل قوله...الطلب : أحدها اتق اهللا امرؤ فعلْ خـريً
لني ماضيني ظاهرمها اخلـرب, وإن كانا فع »وفعل... اتقى اهللا«فوجهه أن  »عليه

ا«: إال أن املراد هبام الطلب, واملعنى  .»ليتق اهللا امرؤ وليفعل خريً

                                                           
 ).٢١١, ٨٧, ٦٣, ٦٠, ٤٥, ٤٢, ١/٢٠(حاشية يس عىل الترصيح ) ١(
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قـال  »إلـخ...ليتق اهللا امرؤ وليفعـل : واملعنى«: قوله: )١(قال السجاعي
ا«تفسري لـ »ليفعل«الظاهر أن : العالمة الشنواين , ويـرد عليـه أنـه »فعـل خـريً

الصفة أن تكون طلبية, فكان عـىل الشـارح أن ال صفة للنكرة قبله, ويمتنع يف 
ا«يذكر  كام فعل غريه, أو يذكره وال يفرسه بام يدل عـىل الطلـب, أو  »فعل خريً

 .كام يف بعض النسخ »اتق«يذكره ويعطفه عىل 
ليس صفة للنكرة قبله, وإنام هو الطلب فعل اخلـري  »فعل«أن : واجلواب

القـول, وجيـوز يف الطلـب أن يكـون من املرء, ولو سلم فهو صفة عىل إضامر 
 .ا هـ. كذلك
وهذا آخر ما أردنا إمالءه عىل  »رشح القطر«قال ابن هشام يف خامتة ) ٢(

هذه املقدمة, وقد جاء بحمد اهللا مهذب املعاين, مشيد املباين حمكـم األحكـام, 
 ...مستويف األنواع واألقسام

ا : قال الشنواين, أي »مستويف األنواع واألقسام«: قوله: )٢(قال السجاعي آخـذً
 .استوىف فالن حقه, إذا أخذه وافيًا كامالً : هلا بكامهلا من قولك

, فهذا موقف بعض املتأخرين من النحاة من  ومن آرائـه  »الشنواين«وبعدُ
وكتبه, ومنه يتضح أن هذا الرجل بعث حركة قوية يف التأليف واملناقشات, وتتضح 

 .ن نقل عنه أو أفاد منهمنزلته عند تالميذه, وغريهم عىل مم
  

  

                                                           
 ).٣٨(حاشية السجاعي عىل رشح القطر ) ١(

 ).١٢٤( السابق) ٢(
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  اخلامتـــــة ونتائج البحث

ا من جوانب الرؤية النحويـة  »الدرر البهية«أظهر البحث يف حاشية  كثريً
عند الشنواين, سواء يف ذلك رؤيته يف املسائل النحوية الفرعية, أو يف أصـول النحـو, 

مل الباحث ما توصل إليه من نتائج حول آراء الشنواين فيام ي  :يلوجيُ
 :آراؤه يف املسائل النحوية: أوالً 

اختار الشنواين أن األسامء الستة ترفع بالواو, وتنصب باأللف, وجتر  −١
 ., وهو يف ذلك سائر عىل أبعد املذاهب عن التكلف)١(بالياء

ير الشنواين أن األصل يف كالم العرب داللة كل لفظ عىل ما وضع  −٢
ا لذلك  شابت مفارقه, وليس له إال مفرق واحد,  :كقوهلم −له, وما ورد خمالفً

 −وعظيم املناكب, وغليظ احلواجب والوجنات واملرافـق, وعظيمـة األوراك 
 .)٢(فهو قليل, ويتوقف فيه عىل السامع

ـن«منع الشنواين قول من أعرب  −٣ ?uρ ’n!¬  ®   :يف قولـه تعـاىل − »مَ tã 
Ä¨$ ¨Ζ9 $# kÏm ÏM øt7 ø9$# Ç⎯tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9Î) Wξ‹ Î6y™ 〈 ]٩٧: آل عمران [−  ; فـاعالً

 .)٣(لضعف ذلك يف اآلية لفظًا ومعنًى
: ذهب الشنواين إىل القول بالتفصيل يف إعراب أحو من قوله تعاىل −٤

® … ã&s#yèy∨ sù ¹™!$sW äî 3“uθômr& 〈فـإن : , وجعل مناط إعراهبا هو املعنى املقصود منهـا
                                                           

 ).ب٤٣أ, ٤٣(الدرر البهية ) ١(

  ).أ٧٠ب, ٦٩( سابقال) ٢(

 ).ب٨١أ, ٨١(السابق ) ٣(
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 .)١(»غثاء«ود كان صفة لـفرس باألخرض كان حاالً من املرعى, أو باألس
تبع الشنواين مجهور البرصيني يف عدم جتويز تقديم الفاعل عىل عامله  −٥

ا للشيخ خالد  .)٢(مع بقائه عىل الفاعلية خالفً
مل يرتضِ الشنواين ما ذهب إليه الكوفيـون مـن أن املبنـي للمفعـول  −٦

أصــل برأســه, وصــحح قــول البرصــيني بــأن املبنــي للفاعــل أصــل للمبنــي 
 .)٣(للمفعول
هي العاملة يف  »كان«صحح الشنواين ما ذهب إليه البرصيون من أن  −٧

 .)٤(يف اسمها وخربها: اجلزأين, أي
عـن  »كـان«خالف الشنواينُّ الفراءَ فيام ذهب إليه من جواز نيابة خرب  −٨

 .)٥(اسمها, ورأ أن األصح أن خربها ال يقام مقام اسمها
‘θãèÅ_ö#) ®: ن قولــه تعــاىلمــ »وراءكــم«أعــرب الشــنواين  −٩ $# öΝ ä. u™!# u‘ uρ 〈 

ـبَ بــ] ١٣: احلديد[ ا نُصِ ز أن تكـون اسـم فعـل جـاء »ارجعـوا«ظرفً , وجـوّ
ا للعكربي وابن هشام اللذين قاال)٦(للتوكيد اسـم فعـل  »وراءكم«إن : , خالفً

ارجعـوا ارجعـوا, فهـو عنـدمها توكيـد ولـيس : فيه ضمري الفاعـل, واملعنـى
                                                           

  ).أ٧٥(الدرر البهية ) ١(

  ).أ٤٨ب, ٤٧( السابق) ٢(

 ).أ٥٠( السابق) ٣(

 ).ب٥٤( السابق) ٤(

 ).أ٥٦ب, ٥٥( السابق) ٥(

 ).أ٨٥ب, ٨٤( السابق) ٦(



@ @
   

ا   .)١(ظرفً

هب الشنواين إىل أن عامـل احلـال املؤكـدة ملضـمون مجلـة قبلهـا ذ −١٠
ا للمبتدأ ا موافقً ا, ويقدر تقديرً ا وجوبً  .)٢(يكون حمذوفً

ح الشنواينّ القول بـأن املفعـول معـه قيـايس ولـيس سـامعيا;  −١١ صحَّ
مع منه  .)٣(فيجوز القياس عىل ما سُ

ــا يــر الشــنواين أن الكرســ يف املمنــوع مــن الرصــف يســق −١٢ ط تبعً
 .)٤(للتنوين
رَّ إلضافة أو اتصاله بـ −١٣ فال تسقط عنه  »أل«املمنوع من الرصف إن جُ

 .تسمية املمنوع من الرصف عند الشنواين
مـن  »فعـالن«ير الشنواين أن علة منع الصـفات التـي عـىل وزن  −١٤
 .)٥(منها »فعالنة«هي انتفاء املجيء بـ −  »حليان«و »ريان«كـ − الرصف 
 .)٦(الشنواين إىل أن العامل يف النعت هو العامل يف املنعوتذهب  − ١٥
 .منع الشنواين الوقوف عىل املنعوت دون النعت − ١٦

                                                           
 ). ١/١٦٨(, واللمحة البدرية )٢/١٢٠٨(ب القرآن التبيان يف إعرا: ينظر) ١(
  ).ب ٨٩( السابق) ٢(

  ).ب٨٦( السابق) ٣(

  ).أ٣١( السابق) ٤(

  ).ب٣٦( السابق) ٥(

  ).أ٦٨( السابق) ٦(
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 : أوجب الشنواين قطع النعت عن املنعوت يف أربع صور − ١٧
: أن خيتلف العامالن يف املعنـى والعمـل واللفـظ, نحـو :الصورة األوىل

ا الفاضلني«  . »جاء زيد ورأيت عمرً
: أن خيتلف العامالن يف املعنى والعمل واجلـنس, نحـو :صورة الثانيةوال

ا العاقالن«  . »هذا نارص زيد, وخيذل عمرً
جـاء زيـد, «: أن خيتلف العامالن يف املعنى فقـط, نحـو :والصورة الثالثة
و الكاتبان  . »ومىض عمرٌ
هـذا مـؤملُ «: أن خيتلف العامالن يف العمل فقط, نحـو :والصورة الرابعة

ا الشاعرانزي وجعٌ عمرً , ومُ  .»دٍ
وافق الشنواين مجهور النحاة يف أنه ال جيوز نعـت النكـرة باملعرفـة,  −١٨

 .)١(وال نعت املعرفة بالنكرة
ــع  −١٩ ــببي مج ــت الس ــع النع ــن مج ــنواين إىل أن األحس ــب الش   ذه
 .)٢(تكسري

 .)٣(رجح الشنواين استعامل لفظ التوكيد غري مهموز − ٢٠
  : يف قولـــه تعالـــى »أمجــع«و »كــل«ســتواء معنــى يــر الشــنواين ا −٢١

                                                           
  ).أ٦٠(الدرر البهية ) ١(

  ).ب٦٠أ, ٦٠( السابق) ٢(

  ).ب٦٨( السابق) ٣(
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® y‰yf|¡sù èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# öΝ ßγ =à2 tβθãèuΗ ød r& 〈 ]وأن التكرار جـاء زيـادة ]٣٠: احلجر ,
 .)١(يف التأكيد
يعرتض الشنواينّ عىل جعل بدل بعض مـن كـل قسـامً مـن أقسـام  −٢٢
 .)٢(البدل

ل, وعـدم جـواز والفع »كي«ير الشنواين عدم جواز الفصل بني  −٢٣
 .)٣(تقديم معمول معموهلا عليها

(βÎ ®: وافق الشنواينُّ ابنَ هشام يف أن الالم يف قولـه تعـاىل −٢٤ uρ šχ% x. 

öΝ èδã ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$t6 Åg ø:$# 〈 ]ــراهيم ــي الم ] ٤٦: إب ــي«ه ــت الم  »ك وليس
 .)٤(اجلحود
وليسـت  الداخلة عىل اجلملـة حـرفَ ابتـداء, »بل«جعل الشنواين  −٢٥
 .)٥(عاطفة

 .ير الشنواين أن اجلملة املحكية بالقول تقع مفعوالً به −٢٦
ومـن , هي نون الوقاية) إينِّ (رجح الشنواين أن النون املحذوفة من  −٢٧

ا(  .النون الثانية ) إنَّ
                                                           

 ).أ٧٢(الدرر البهية ) ١(

 ).أ٨١( السابق) ٢(

  ).أ٩٩( لسابقا) ٣(

  ).أ١٠٠ب, ٩٩( السابق) ٤(

 ).ب٧٩( السابق) ٥(
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 :موقفه من أصول النحو: ثانيًا
ا مــن مصــادر القواعــد  −١ أبــد الشــنواين اعتــداده بالســامع مصــدرً
 .)١(ويةالنح

أكثر الشنواين من االستشهاد بالقرآن الكريم, وكان يميل إىل التوسع  −٢
يف االستشهاد بالقراءات القرآنية, من غري تفريق بني القراءات املتـواترة والشـاذة يف 

 .االحتجاج, وهو موافق يف ذلك جلامهري النحاة من قبله
ا مــن م −٣ صــادر اعتــد الشــنواين باحلــديث النبــوي الرشــيف مصــدرً

االحتجاج نظريا وعمليا, واهتم يف بعض املواضع بإيراد الروايـات املرويـة يف 
احلديث, وببيان درجة صحة احلديث, وقد يستشهد عىل املسألة الواحدة بأكثر 

 .من حديث
أورد الشنواين العديد من املأثورات النثريـة عـىل سـبيل االستشـهاد  −٤

ا  .وعىل سبيل التوجيه أيضً

ستشهاد بالشعر احلظ األوىف عند الشنواين عىل عادة النحـاة, كان لال −٥
وكان عىل وعي بام جيوز االحتجاج به من الشعر وما ال جيوز, وما جـاء مـن أشـعار 

تج بشعره فقد سبق أن بينت أنه جاء متثيالً ال استشهادًا  .من ال حيُ

ا; بوصـفه أصـالً مـن  −٦ اعتمد الشـنواين عـىل القيـاس النحـوي كثـريً
 .صول التي تبني عليها القواعد النحويةاأل

                                                           
 ).أ/٥٢(الدرر البهية ) ١(
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الشنواين من النحاة الذين اعتربوا اإلمجاع النحوي أحـد املصـادر يف  −٧
 .بناء القواعد النحوية

 . وعمد إىل االستدالل به رصاحة, اعتدَّ الشنواين باالستصحاب −٨
 :الشنواين واملدارس النحوية: ثالثًا

عىل االختيار من بـني  −املتأخرين  كغريه من النحاة −قام منهج الشنواين 
 :اآلراء النحوية وعدم التقيد بمذهب معني

فنراه ينقل عن سيبويه ويوافقه, وينقل عن املربد, وعن ابن مالك فيوافقه 
تارة وخيالفه تارة أخر, ويُكثر من النقل عن ابن هشام, وهـؤالء كلهـم مـن 

يف البدل, وير مثلهم أعالم املدرسة البرصية, ويسري عىل مصطلح البرصيني 
أن املبتدأ مرفوع باالبتداء, وأن املصدر أصل املشتقات, وأن التمييـز ال جيـيء 

 .إىل غري ذلك من اختياراته للمذهب البرصي... معرفة
ونجده ينقل عن الكسائي والفراء وخيالفهام, ومهـا مـن أعـالم املـذهب 

 »مـن«أن تكـون  الكويف, ويوافق مذهب الكوفيني يف بعض املسائل, كإجـازة
البتداء الغاية زمانًا ومكانًا, وكإجازة اإلعـراب والبنـاء يف ظـرف الزمـان املـبهم إذا 

 . أضيف إىل اسم معرب أو مجلة اسمية, وغري ذلك مما اختاره
وعىل هذا; فال نستطيع أن ننسبه إىل مدرسة حمددة, وإن كانت اختياراتـه 

ا عىل ما صح لديـه مـن الـدليل; متيل إىل نرصة املذهب البرصي , ولكن اعتامدً 
ويؤيد ذلك ما سبق بيانه من خمالفاته للمذهب البرصي يف بعض املسائل التـي 

 .تبني رجحان خالف رأهيم
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واعتمد عـىل مجلـة مـن , ونقل عنهم, نجد الشنواين كام تأثر بمن قبلهو  
وياسـني , كتبهم كمصادر له; فهو كذلك أثَّر فيمن بعده من النحـاة كالصـبان

الـدرر  –وغريهم ممن نقلوا عنه وتأثروا بآرائه سواءً يف هذا الكتـاب , عليميال
 . أو غريه –البهية 

فـام . وصىل اهللا وسلم عىل النبـي األكـرم, هذا واهللا تعاىل أعىل وأعلم         
واهللا ورسـوله , أخطأت فمن نفيس والشـيطان وما, أصبت فمن اهللا وحده

 . منه بريئان 
 الكالم وربنا حممـــود         وله املدائح والعال واجلود   تمَّ            
 .ثم الصالة عىل النبي حممد         ما ناح قمري وأورق عود          
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  الفهارس
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  فهرس اآليات القرآنية 
אאאא 

 ٢٥٦ ١ الفاحتة  ﴾    پ  پ  پ  پ﴿ 
 ٢٨٦ ٧ــ٦ ة الفاحت ﴾ ..   ٹ   ٹ  ٹ﴿ 
 ١٤٢ ٥١ البقرة  ﴾    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ﴿ 
 ١٨٤ ٩١ البقرة ﴾...    ڱ  ڱ  ڱ ﴿

 ٢٦ ١٤٢ البقرة  ﴾ ..   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ 
 ٣١٤, ٣١٠ ١٤٣ البقرة  ﴾ ..  ک  ک      گ  گ  گ﴿ 
 ١٩٥ ١٨٧ البقرة  ﴾   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴿ 
 ٢٨٧ ٢١٧ البقرة  ﴾ ...      ڦ  ڦ  ڦ    ڦ﴿ 
 ٤٤٤, ٢٨٦, ١١٦ ٩٧ آل عمران  ﴾ ..      ه  ے   ے  ۓ ه ﴿ 
 ١٢١ ٩٧ آل عمران ﴾ ...    ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ﴿ 
 ٣٦٨, ٣٦٦ ١٣٠ آل عمران ﴾ ..   �  �  �﴿ 
 ٣١٥ ١٧٩ آل عمران ﴾    ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ٷ  ۋ﴿ 
 ٣٤٩ ١١ النساء  ﴾ ...  ۅ  ۉ﴿ 
 ٣٥٠ ٢٣ النساء  ﴾..      ک  ک    ک﴿ 
 ١٧٢ ٧٩ النساء  ﴾ ..  �   �  �﴿ 
 ١٩٤ ٨٦ النساء ﴾ ...          �  �ي  ﴿ 
 ٤٠٢, ١٦٥ ١٢٧ النساء ﴾ ..      �  �  �﴿ 
 ٣١٦, ٣١٠ ١٣٧ النساء ﴾ ..    ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ﴿ 
 ٢٩٦ ١٥٥ النساء ﴾ ..      ٱ  ٻ  ٻ﴿ 
 ٢٤٩ ١٠٧ املائدة  ﴾ .. .   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ﴿ 
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אאאא 
 ٣٥١ ١٠٩ األنعام  ﴾ ..    �  �﴿ 
 ٤٠٢, ١٦٧, ١٦٦ ١٢٤ األنعام  ﴾ ..  �  �  �   �   �﴿ 
 ٣٠٩ ٢٧١ األنعام  ﴾ ..    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴿ 
 ١٨٤ ٧٣ األعراف ﴾..   �  �  �  � ﴿
 ٣١٦ ٣٣ األنفال ﴾..      �  �  �  � ﴿

 ١٣٨ ٦ التوبة  ﴾..    �  �  �ې  ې   ﴿ 
 ١٩٢ ٢٨ يونس  ﴾ ..    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ﴿ 
 ٢٧٧, ١٧٥ ٩٩  يونس ﴾ ..    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿ 
 ١٩٠ ١١٢ هود  ﴾ ..    ڈ  ژ  ژ﴿ 
 ١٤٣ ٥١ يوسف  ﴾ ..    �    �     �  �  �  �﴿ 
 ٣٥٢, ٢٨٧  ٢,   ١ إبراهيم  ﴾    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴿ 

 ٤٤٩, ٣١١, ٣٠٨ ٤٦ إبراهيم  ﴾     ڑ  ک     ک  ک  ک  گ﴿  
 ٤٤٩, ٢٧٦ ,٢٧٢ ٣٠ احلجر  ﴾    �   �  �  �﴿ 
 ٤٠٩ ٩٤ احلجر  ﴾ ..    ٺ  ٺ  ٺ﴿ 
 ٢٧١, ٢٦٨ ٩١ النحل  ﴾ ..  گ  گ  گ   گ  ڳ﴿ 
 ٣٢٣ ٦٣, ٦٢ املؤمنون  ﴾ ..  ڤ  ڤ          ڤ  ڤ﴿ 
 ٤٠٢, ١٦٦ ٣٧ النور  ﴾ ..    ٱ  ٻ  ٻ﴿ 
 ١٦٦ ٣٧ النور  ﴾    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴿ 
 ٢٨٦ ٦٩,  ٦٨ الفرقان  ﴾ ..   ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ﴿ 
 ١٥٣ ٩٤ الشعراء ﴾..   ک  ک   ک  گ ﴿

 ٢٨٦, ٧٧ ١٣٣,  ١٣٢ الشعراء  ﴾ ..    ی  �  �﴿ 
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אאאא 
 ٣٥٣ ٦٦ النمل  ﴾ ..  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴿ 
 ٣٦١, ٣٥١ ٤٨ القصص ﴾     ۓ  ڭ ﴿

 ٣٥٠ ٦ األحزاب  ﴾  ۋ  ۋ﴿ 
 ١٤٣ ١٢ األحزاب ﴾..    ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ   ٹ ﴿

 ٤٠١ ١٣  فاطر ﴾ ..    ڇ  ڇ  ڍ﴿ 
 ٣٤٩ ٥٩  يس ﴾ ..    ڦ  ڦ    ڦ  ڦ﴿ 
 ٣٢١  ١ ص  ﴾ ..        ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ 
 ٢٧٧, ٢٧٢ ٨٢ ص  ﴾ ..    �  �﴿ 
 ٣٠٩ ١٢ الزمر  ﴾    ڀ  ڀ  ڀ        ٺ  ٺ﴿ 
 ١٩٥ ٣٥ الزمر ﴾..   ڃ  ڃ  ڃ  چ ﴿

 ٢٥٥, ٢٥٠, ٢٤٢  ٢,   ١ غافر  ﴾ ..    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿ 
 ٤٠٦ ٤٨ غافر  ﴾  ..   ې  ې          ې﴿ 
 ٣٤٩ ٤ الزخرف  ﴾ ...    ڑ  ڑ  ک  ک﴿ 
 ٣٩٦ ٣٣ الزخرف  ﴾ ..     ی  ی   ي    ي﴿ 
 ١٥٦ ٧٦ الزخرف ﴾..   ٿ         ٿ  ٿ ﴿

 ٣٥١ ٨٠ الزخرف  ﴾ ..    ڎ  ڈ  ڈ﴿ 
 ١٤٥ ٢٤ ق ﴾..   ڻ  ٹ    ٹ ﴿

 ١٧٣ ٣١ ق  ﴾..    �   �﴿ 
 ٢٨٥ ٣٠  ,٢٩ طه  ﴾ ..       �  �  �  �  �﴿ 
 ٢٨١ ٥٦ طه  ﴾ ..    ڎ   ڈ  ڈ﴿ 
 ٧٥ ٦٣ طه  ﴾..   �  �  �  �﴿ 
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אאאא 
 ٣٣١, ٣٢٦ ٣٠ مريم   ﴾ ..    ڈ  ژ     ژ  ڑ﴿ 
 ٢٨٩ ٦١,  ٦٠ مريم  ﴾ ..      ۈ  ۈ  ٷ﴿ 
 ٣٥٣ ٢٦ األنبياء  ﴾ ..    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴿ 

 ٣٢٠ ٢٦ األنبياء  ﴾ ..  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴿  
 ٣٦٢ ٤٠ ج احل ﴾ ...    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴿ 
 ١٣٤, ١٢٧ ٦٤ الرمحن  ﴾ ..    �﴿ 
 ١٥ ٧٥ الواقعة  ﴾ ..      ی  ی       ي  ي﴿ 
 ١٦٨ ١٣ احلديد  ﴾ ..    ٹ  ڤ  ڤ﴿ 
 ٤٤٦, ١٦٦ ١٣ احلديد  ﴾ ..    ڄ   ڄ﴿ 
 ٢٩٥, ٢٩٤ ٧ احلرش  ﴾ ..  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿ 
 ١١٠, ١٠٩ ٤ م التحري ﴾ .. .   ک  ک      گ      گ﴿ 
 ٣٧٣ ٤ امللك ﴾             ڇ    ڇ          ڇ ﴿
 ٣٤٩ ٨ امللك ﴾ ہ  ہ   ه  ه ﴿

 ٣٤٩, ٢٨٤ ٣٢ القلم  ﴾ ..        ے   ے     ۓ  ۓ﴿ 
 ٣٢٧ ١٧ نوح  ﴾ ..   چ  چ  ڇ    ڇ﴿ 
 ٣٢٧ ٨ املزمل  ﴾ ..      ڇ  ڇ    ڇ﴿ 
 ٢٨٦ ٩ املدثر  ﴾ ..    �  �  �  �﴿ 
 ٢٨٠, ٢٧٢ ١٧ الطارق  ﴾    ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ﴿ 
..    �  �    �  �      �  �  �ي  ﴿ 
 ٣٢٣, ١٦٣٢٠,  ١٥,  ١٤ األعىل  ﴾ 

 ٣٦٥ ١ اإلنرشاح  ﴾    ۀ   ہ  ہ  ہ﴿ 
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אאאא 
 ١٩١,  ٨٢ ١ البينة  ﴾ ..     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿ 
 ٣٥٠ ٩ القارعة  ﴾ ..    ڇ  ڇ﴿ 
 ٢٥٢, ٢٤٨, ٢٤٢ ٢ـ١ اهلمزة  ﴾    ٿ  ٿ  ٿ﴿ 
 ٣٥٢  ٤ املسد  ﴾      ڱ  ڱ   ڱ﴿ 
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  فهرس األحاديث 
א א 
 ٣٠٦ ..  عىل امرأة تبكي   أتى   ١
 ٣٦٢ إزرة املؤمن إىل عضلة ساقيه ٢
 ٣٦٦ آل حممد كل تقي ٣
 ١١٥, ١١٤ ..  أن فاطمة اشتكت    قال  ٤
 ٢٥٦ .. ارجعن مأزرات    قال  ٥
غْ   قال  ٦  ٣٠٧ ...  لَب والخيلبإن اهللا ال يُ
 ٣٦٣ ..  إن قعر جهنم     قال  ٧
 ٣٦٤ إن من أشد الناس عذاباً   قال  ٨
عِل اإلمام ليُؤتم به    قال  ٩  ٢٧٩ إنام جُ
 ٣٦٧ بينا أيوب يغتسل ١٠
 ٣٦٩ ال يبايل بتأخري العشاء   كان  ١١
 ٣٦٧, ٦٠ كل أمر ذي بال    قال  ١٢
 ٣٦٢, ٣٥٢ وا اجلنة حتى تؤمنوا ال تدخل    قال  ١٣
 ٣٦٥, ٧٥ ال وتران يف ليلة     قال  ١٤
 ٤٤٣, ٣٦٥ ال يبلون أحدكم يف املاء    قال  ١٥
 ٣٦٩, ٣٦٧, ٣٠٦ ليأتني الناس زمان     قال  ١٦
 ٣٦٩ عىل امرأة تبكي   مر الرسول ١٧
 ٣٦٣ من قبلة الرجل امرأته الوضوء     قال  ١٨
 ٣٦٨−٣٠٧ من يرد اهللا به خرياً    قال  ١٩
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  فهرس األشعار
א א א א 

א 

ـا نِيسـةَ يومً لِ الكَ خُ نْ يَدْ   إنَّ مَ
 

ظِبَــــاءَ ا وَ ــــآذِرً ــــقَ فيهــــا جَ لْ  يَ
 

 ٣٦٣ األخطل  اخلفيف
ـونَ بينـي مْ ويَكُ كُ ْ أَكُ جارَ   أملَ

 

ةُ واإلِخــــاءُ مُ املــــودَّ  وبيــــنَكُ
 

 ٣٨٤ احلطيئة  الوافر 
א

  مل تتلفـــع بفضـــل مئزرهـــا
 

ــب ــدُ يف العل ــق دع ــدٌ ومل تس    دع

 

 ٢٥ جرير املنرسح
ةٌ لَعَـسٌ ـوَّ ا حُ ـفتيْهَ   ملْيَاءُ يفِ شَ

 

ـــنَبُ ـــا شَ َ يَاهبِ ثـــاتِ ويف أنْ  ويفِ اللِّ
 

 ١٢٩ ذو الرمة البيسط 
ــلَّ لنــا يــومٌ لذيــذٌ ٌ بنعمــةٍ   فظَ

 

ــل يف قِ ــبِفَ يِّ تَغَ ــهُ مُ سُ ــلٍ نَحْ ي قِ   مَ
 

 ١٤٠,١٤٩ امرؤ القيس الطويل
 ١٧٤ بال نسبة  البيسط والـزم توقى خلط اجلـــد باللعب  أصخ مصيخاً ملن أبد نصحيته
ه إِذا ا أَنْتَ بِالْيَقْظَانِ نَـاظِرُ مَ   وَ

 

اقِـبِ وَ ـرَ العَ ْـواه ذِكْ نْ هتَ يتَ بِمَ  نَسِ
 

 ١٩٥ بال نسبة  الطويل 
ا أَ  ـتَ أَجلَيـامهُ َّ ثُمَّ   ظلَام حـايلَ

 

دَ أَشـيَبِ جـهِ أَمـرَ ن وَ ام عَ يهِ  ظَالمَ
 

 ٣٨٠ أبو متام  الطويل 
  عسى الكربُ الذي أمسيتَ فيه

 

ــــبُ  ــــرجٌ قري ــــون وراءه ف  يك
 

 ٣٨١ هدبة بن خرشم الوافر
لِنا انُ أهْ لْدَ ا قال وِ نَ وْ دَ   إذا ما غَ

 

ا  يْدُ −تعالَوْ أْتِنا الصَّ  نَحطِبِ −إىل أن يَ
 

 ٣٨٢ بال نسبة  الطويل 

ـلْ  ِ هَ اينِ كَ اهللاُ يف الغَوَ عبد اهللا بن  املنرسح   يصبحــن اإلهلـــــن مطلـــــب   ال بـــارَ
 ٣٨٨ قيس الرقيات

א

نوهـــا فَ ـــامً دَ   رحـــم اهللاَُ أَعظُ
 

ـــةِ الطَلَحـــاتِ  ســـتانَ طَلحَ جِ   بِسِ

 

عبد اهللا بن  اخلفيف
 ٢٩٠ قيس الرقيات

אא
دَ ـنفضُ املَـرْ  يَ وَ   ويفِ احليِّ أحْ

 

ــدِ جَ بَرْ ــؤٍ وزَ طَيْ لُؤل ــمْ رُ سِ ــاهِ ظَ  مُ
 

 ١٢٩ طرفة بن العبد  الطويل 
ندُ ا هِ أَرضٌ هبِ ندٌ وَ بَّذا هِ البُعدُ أَال حَ ا النَأيُ وَ ندٌ أَتى مِن دوهنِ هِ  ٣٨٤ احلطيئة الطويل وَ
ــ ــيُها وئي شْ ــامل مَ ــا للج   دام

 

ــــدا ــــنَ أم حدي لْ ْمِ ــــدالً حيَ  أجن
 

 ١٤٠ الزباء الرجز 
  فال بد من عوجاء هتو براكب

 

 إىل ابن اجلالح سريها الليل قاصد
 

 ١٤١ النابغة الذيباين  الطويل
ـداً  تَنا غَ حلَ حُ أَنَّ رِ مَ البَوارِ عَ   زَ

 

دُ  ــدافُ األَســوَ نــا الغُ َ ربَّ ــذاكَ خَ بِ   وَ
 

 ١٤٩ النابغة الذيباين الكامل 
با الدخان لهال ادِ بن اللعني الذي خيُ نِّـي رسـولِ الـزور قـوَّ غَ   وللمُ

 

 ٢٥٨, ٢٥١ األحوص األنصاري البسيط 
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א א א א 

خالِداً  عيني وَ مَ يام جتَ   تُريدينَ كَ
 

حيَكِ يف غِمدِ يفانُ وَ عُ السَ مَ هَل جيُ   وَ
 

 ٢٩٥ أبو ذؤيب اهلذيل الطويل
ـتَكُن ـأتِ ول نْحُ الليل فلت  إذا اسودَّ جُ

 

فَ  اخطاك خِ اسـنا أُسـدَ ـا إنَّ حرَّ  افً
 

 ٣٦٢ عمر بن أيب ربيعة الطويل 
ها  واملؤمِن العائِذاتِ الطـريَ يمسـحُ

 

ــنَدِ ــلِ والسَّ ــنيْ الغي ــةَ ب ــانُ مكَّ  ركب
 

 ٣٨٢ بال نسبة  
  فام مجـعٌ لِيغلـبَ مجْـعَ قـومي

 

, وال فـــــرد لفـــــرد  مقاومـــــةً
 

 ٣٨٥ بال نسبة  الوافر
ق الفرزدق رش العـروق رْ   وعِ

 

ـــثُ ا بي ـــدِخَ ن ُ األَزُ  لثـــر كـــايبِ
 

 ٣٨٨ جرير املتقارب
אא 

تِنــــا فُّ لَ ــــا يف تَ ــــمُ أَنّ علَ   اهللاَُ يَ
 

رُ ــوَ ــا صُ ــراقِ إِىل أَحبابِن ــومَ الفِ   يَ
 

 ٩٥ ابن هرمة  البسيط 
بِي ا هبا نَسَ  ١٧٩, ١٧٧ سامل بن دارة  البسيط  ارِـــن عــوهل بدارةَ يا للَّناس مِ  أنا ابنُ دارةَ معروفً

هُ  ادِرُ ــوَ شــى بَ رقــاءَ ال ختُ ــنَ وَ   إِنَّ اب
 

ــرُ نتَظَ ــربِ تُ ــهُ يف احلَ قائِعُ ــنْ وَ  لَكِ
 

 ٣٨٣ زهري بن أيب سلمى البسيط
 من حيـثام سـلكوا أدنـو فـأنظور  وأنني حيثام يثني اهلو برصي

 

 ٩٦ إبراهيم بن هرمة البسيط
نــا جوهَ فــتَ وُ رَ   َرأَيتُــكَ ملَّــا أَن عَ

 

طِبتَ دتَ وَ دَ و صَ  النَفسَ يا قَيسُ بَـن عَمـرِ
 

 ٣٨٣ رشيد بن شهاب الطويل
ـهُ لَ قِ ا ثُـم أَعْ يْكً ـلَ   إينِّ وقتيلِ سُ

 

ـرُ  كالثورِ يُرضـب ملـا عافـتِ البقَ
 

 ٣٨٦ أنس بن مدركة  البسيط
ي ابَتـِ   فلو كنتَ ضبيا عرفتَ قَرَ

 

ــافِرِ ــيمُ املش ــيٌّ عظ ــنَّ زنج  ولك
 

 ٣٨٧ الفرزدق الطويل
א 

ــإين اللَّ  ــاهُ ف ــا محِ ــثُ مرهوبً   ي
 

ايسِ ـــرتِ ـــرٌ دون اف ـــدي زاجِ  وعن
 

  بال نسبة  الوافر
א 

أبو النجم  الرجز  رب منهــــــل فاء عن العيـــــــاض
 ٣٢٢ العجيل

א 
تْنِي ضـئيلةٌ    أبيت كأين سـاورَ

 

 من الرقش يف أنياهبـا السـم نـاقعُ 
 

 ٢٥٤, ٢٤٩ النابغة الذيباين الطويل 
ـكُوا شَ ئِلَ الناسُ الرتابَ ألوْ   ولو سُ

 

ـوا نَعُ لُّـوا فيَمْ مَ  إذا قِيل هـاتُوا أن يَ
 

 ٣٨٣ بال نسبة  الطويل
  أردتُ لكيام أن تطري بقربتـي

 

ـــع ـــداء بلق ـــناً ببي ـــا ش  وترتكه
 

 ٢٩٤ بال نسبة  الطويل 
א 

ةٍ رَ ـاجِ ىصَ يف كُلِّ ه   تَنْفِي يداها احلَ
 

يَ الـد فْ يفِنَ ـيَارِ  راهيمِ تنقـادُ الصَّ
 

 ٩٧ الفرزدق البسيط 
و اهلَ مِّ وَ نَ اهلَ ينا مِ   بِام يف فُؤادَ

 

ــقَّفُ ــؤادِ املُسَ نهــاضُ الفُ ءُ مُ ــربَ يَ  فَ
 

 ١١٠ الفرزدق الطويل 
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א 
  أفنى تالدي وما مجَّعت من نشـب

 

ــاريق ــواهُ األب ــواقيز أف ــرع الق   ق

 

 ١٢٢ سدياألقيرش األ البسيط 
ــو يُّ َ م حيُ ــبْهُ نُ ــلٌ يَ ــى واغِ   فمتَ

 

ــفْ عليــه كــأسُ الســاقي  هُ وتُعْطَ
 

 ١٤١ عدي بن زيد  اخلفيف
ــقِ طَلِّ ــبَتْ فَ ضِ ــوزُ غَ   إِذا العَجُ

 

ـــــــقِ َلَّ ال متَ ـــــــاها وَ ضّ ال تَرَ  وَ
 

 ٤٣٥, ٩٦ رؤبة الرجز 
א 

لُكِي ي تَـدْ بِيتـِ تَ ي وَ ِ   أَبِيتُ أَرسْ
 

جْ  كِيوَ ِسـكِ الـذَّ املْ ِ وَ نْربَ كِ بـالْعَ  هَ
 

 ٣٥١ بال نسبة  الرجز 
ـا , فقلتُ هل ٌ ا طَريْ تْ بِنَا سحرً   :مرَّ

 

, طُوبـاكِ ي إيـاكِ , يـا ليتنـِ اكِ  طُوبَ
 

 ٣٩٢ ابن املعتز  البسيط
א 

نِبٌ ذْ فِ أَيْ أَنْتَ مُ مِينَني بالطَّرْ تَرْ   وَ
 

ــاك ال ـي لكــنَّ إِيَّ لِينَنـِ قْ تَ ــىلِ وَ  أَقْ
 

 ٤٢٣, ٦٥ بال نسبة  الطويل
ـالِ لْكَ تْ عىل الكَ رَّ   أقولُ إذْ خَ

 

ــالِ َ ــن جمَ ــت م ل ــا جُ ــا م تَ اقَ ــا نَ  ي
 

 ٩٦ بال نسبة  الرجز 
ة ــدوَ ــرِ غُ ــة املُجيمِ ــأنَّ طَميَّ   كَ

 

لِ ـزَ غْ ثَاءِ فلكـةُ مِ يْلِ واألغْ   مِن السَّ

 

 ١٢٨ امرؤ القيس الطويل 
الَّ  ةَ كَ امعَ اجلَ   ذيأَزمانَ قَومي وَ

 

ـــيال ـــلَ ممَ ي ـــةَ أَن متَ حالَ مَ الرِ ـــزِ   لَ
 

 ١٩٢ الراعي النمريي الكامل
ــــلُ لَ ــــا طَ شً وحِ ــــة مُ يَّ   للِمَ

 

ـــــــلً لَ ـــــــهُ خِ ـــــــوحُ كأنَّ لُ  يَ
 

 ٢٨٥ كثري عزة الوافر
لـوا مَّ َ ـومَ حتَ داةَ البَنيِ يَ أَينّ غَ   كَ

 

نْظَـلِ يِّ ناقِفُ حَ راتِ احلَ مُ  لَد سَ
 

 ٢٨٩ امرؤ القيس الطويل
ة أردتُ لكيام ثْـرَ َ عَ  يلِ   ال تـرَ

 

ـلُ ـاملَ فيكمُ  ومَن ذا الذي يُعطـي الكَ
 

 ٢٩٦ أبو ثروان العكيل الطويل
كَ البدرُ ال بلِ الشمسُ لوْ مل   وجهُ

 

ــولُ ةٌ أوْ أفُ ــفَ سْ ــضَ لِلشــمسِ كَ قْ  يُ
 

 ٣٢٢ بال نسبة اخلفيف
ــنَ أُمِّ أَوىف ظعَ ــتُ مَ ــد بالَي   لَقَ

 

ـــــــايل ب ـــــــن أُمُّ أَوىف ال تُ لَكِ   وَ

 

 ٣٠٥ هري ز الوافر
ا ـغَفً تُك ال بَلْ زادَين شَ رْ جَ ا هَ مَ   وَ

 

ــلِ ــى ال إيل أجَ اخَ ــدٌ تَرَ عْ ــرٌ وبُ جْ  هَ
 

 ٣٢٢ بال نسبة  البسيط 
ـبٍ عْبُ منه كـلَّ عَضْ   يُذيبُ الرّ

 

ــاال هُ لَسَ ــكُ سِ مْ ــدُ يُ ال الغِمْ    فلــوْ

 

 ٣٨٩ املعري الوافر
  فيا وطني إن فاتني بك سابق

 

 من الدهر فلينعم لسـاكنك البـال
 

 ٣٩١ املعري 
لَتْ عام أجـنّ صـدورها   وإن ذَهَ

 

ا نفـوس رجـال بَتْ وجـدً  فقد أَهلَْ
 

 ٣٩١ املعري 
א 

ــــائامً ــــم ق ــــائامً قُ ــــمْ ق   قُ
 

ــــــائامً ا ن ــــــدً  صــــــادفْت عب
 

 ١٧٤ امرأة من العرب الرجز 
ـلِّ فَجـرٍ بَّنـا يف كُ كَ رَ المَ   بسَ

 

مومُ نَّثُــــكَ الــــذُ غَ ــــا تَ  بريئًـــا مَ
 

 ١٨٢ أمية بن أيب الصلت الوافر
  صددت فأطولـت الصـدود وقلـام

 

 وصال عىل طول الصـدود يـدوم
 

 ١٣٧ املرار الفقعيس الطويل 
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تْ ونَ إىل سلْمٍ وما ثُئِرَ ْنَحُ   كي جتَ
 

مُ ـطَرِ ـاءِ تَضْ يْجَ مُ ولَظَـى اهلَ كُ تْالَ  قَ
 

 ٢٩٣ بال نسبة  البسيط 
א 

فُ مِ  رِ ـاأُعْ يْنَانَ   نْها األنْفَ والعَ
 

ــــا بْيَان ا ظَ ــــبَهَ يْن أَشْ ــــرَ نْخِ مَ  وَ
 

 ٧٥ رؤبة الرجز
 رأيت ابني البكري يف حومة الوغى

 

ـــرين ـــد ع ـــواه عن ي األف رَ ـــاغِ  كف
 

 ١٠٩ بال نسبة الطويل
ــنٍ مَ ــىل زَ ــوفٍ ع ــريُ مأْس   غ

 

نِ ـــــزَ مِّ واحلَ ـــــاهلَ ـــــ بِ نْقَيضِ   يَ

 

 ٣٩٠ أبو نواس املديد 
تُ كُنْتِي  بَحْ نًافأَصْ تُ عاجِ بَحْ نْتُ وعاجن ا وأَصْ ءِ كُ صالِ املَرْ ُّ خِ  ١٤٤ بال نسبة الطويل ورشَ

א 
ــــا اهَ ــــا أَبَ أَبَ ــــا وَ اهَ   إِنَّ أَبَ

 

ـــا تَاهَ ايَ ـــدِ غَ ـــا يف املَجْ لَغَ ـــدْ بَ  قَ
 

 ٧٥ رؤبة الرجز 
  إن مــن ســاد ثــم ســاد أبــوه

 

ــده ــك ج ــل ذل ــاد قب ــد س ــم ق  ث
 

 ٣٩٠ أبونواس اخلفيف
ـي نَّمِ ِ تَرَ   محَامةَ بطنِ الـواديَنيْ

 

ها طِريُ رِّ الغوادي مَ  ١١١ الشامخ بن رضار الطويل سقاكِ من الغُ
ـا كً بَارَ يـدِ مُ ليِدَ بْـنَ اليَزِ أَيْتُ الْوَ   رَ

 

ــهْ لُ اهِ ــةِ كَ الفَ ــاءِ اخلِ نَ ا بِأَحْ يدً ــدِ  شَ
 

 ١٩٧ ابن ميادة  الطويل 
ثلِها زيزِ بِمِ بدُ العَ   لَئِن عادَ يل عَ

 

ـــا ـــا إِذاً ال أُقيلُه نه ـــي مِ نَن أَمكَ   وَ

 

 ٣٨٩ كثري عزة  الطويل
ةً نريَ جهِ الظَالمُ مُ تُيضءُ يف وَ   وَ

 

ــا ه ــلَّ نِظامُ يِّ سُ ــرِ ــةِ البَح امنَ    كَجُ
 

 ١٧٥ لبيد الكامل
ــهِ نِيَّتِ ــن مَ ــرَّ مِ ــن فَ ــكُ مَ   يوشِ

 

ــــا ه ــــهِ يوافِقُ اتِ رّ ــــضِ غِ  يف بَع
 

 ٣٨٤ أمية بن أيب الصلت املنرسح 
א 

ـن امـرئٍ ـالٌ مِ   إذا أعجبتكَ الدهرَ ح
 

هُ والليالِيــا ـلْ أمــرَ ــهُ وواكـِ عْ  فدَ
 

 ١٩٢ افنون الثعلبي الطويل
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 ٤٠ الدروري ٦٩
 ٣١٣,   ٣٠٧,   ٢٥٣ الدسوقي ٧٠
 ٣٧٩ دعبل اخلزاعي ٧١
 ٣٥٦,   ٣٠٧,   ١٢٤,   ٩ الدماميني ٧٢
 ١٢٩ ـة مذو الر ٧٣
 ٣٢١ رؤبــة بن العجاج  ٧٤
 ٢٧٤, ٢٧١ الرازي ٧٥
 ٣٧٨ الراعي النمريي ٧٦
 ٣٥٩ رجاء بن حيوة  ٧٧
 ٣٦٩ ابن رشيق القريواين ٧٨

٧٩  الرىض االسرتباذ 

١٩٤,  ١٨٦,  ١٨٣,  ١٨١,  ١٥٢,  ٧١  ,
٢٢٤,  ٢٢٣,  ٢١٦,  ٢١٥, ١٩٩, ١٩٧  ,
٢٤٢,  ٢٣٨,  ٢٣٦,  ٢٣١,  ٢٣٠, ٢٢٧ ,
٣٥٦, ٣٢٨, ٣٠٠, ٢٩٩, ٢٧٦, ٢٤٥ ,
٤٣٨,   ٤٢١,  ٣٨٢, ٣٨٠ 

  ٤٣٧,  ٣٩٦ الرماين  ٨٠
 ٤٣, ٣٧ الرميل  ٨١
٨٢  ١٠٥, ٩٠ الرند 
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 ٣٠٧, ٢٧١ الزبيدي ٨٣

 الزجاج  ٨٤
١٨٣, ١٨٠, ١٢٨, ٩١, ٨٨, ٦٩, ٢٢ ,
٢٦٨, ٢٥٦, ٢٤٢,  ١٩٨, ١٩٧, ١٨٤ ,
٤٣٥,   ٤٣٤, ٢٧٧, ٢٧٦, ٢٦٩ 

, ٣١٧, ٢٠٨, ١٨٩, ٨٧, ٨٦, ٦٩, ٢٢ الزجاجي ٨٥
٤٣٥,  ٤٠٥, ٤٠٣, ٣٧٥ 

 ٣٤٦, ٢٧٦, ٢٧٣, ١٣٢ الزركيش ٨٦
 ٢٨١ الزرقاين ٨٧
 ٥٢, ١٣ الزركيل ٨٨
 ٥٥, ٥٤ زكريا األنصاري ٨٩

 الزخمرشي ٩٠
٢٥٦,  ٢٤٢,  ١٩٩,  ١٩٠,  ١٣٣, ٦٦  ,
٣٧٠, ٣١٣,  ٣٠٧,   ٣٠٦,  ٣٠٥,  ٢٦٨ ,
٤٣٧,   ٤١٧,   ٤٠٧,  ٤٠١, ٣٨٠ 

 ١٢ الزنجاين ٩١
 ٣٨٣, ٣٠٥ بن أيب سلمى  زهري ٩٢
 ٩١, ٨٦ الزيادي ٩٣
 ٥٦, ٥٢ كارل بروكلامن ٩٤
 ١٩١ سابق الدين بن يعيش ٩٥
 ٣٥٨, ٣٥٧ الشاطبي ٩٦
 ١٦, ١٠, ٦, ٤ السخاوي ٩٧

,  ٢٢٦, ٢١٤, ٢٠٨, ٢٠٢, ١٦١, ٩٢ ابن الرساج  ٩٨
٤٣٤, ٤٠٤   

 ٤٣٩, ٤٠٥, ٦٢ سعد الدين التفتازاين ٩٩
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 ٤١٢ سعيد األفعاين ١٠٠
 ٢٦٩,  ١١٤,  ١١٣ ابن السكيت  ١٠١
 ١٦٨ سليامن اجلمل ١٠٢
 ٣٣٦,  ٣٣٥,  ١٦٨,  ١٢٠ السمني احللبي ١٠٣
 ٤٢,  ٨ السنهوري  ١٠٤
 ٧٨ سحنون املالكي ١٠٥
 ٤٣٨,  ٣٥٦,  ١٧٢,  ١٠٥,  ٩٠,  ٦٩ السهييل ١٠٦

 سيبويه ١٠٧

١٣٩,  ٨٧,  ٨٢,  ٦٢,  ٤٥,  ٤٣,  ٢٤  ,
١٨٠,  ١٧٩, ١٦٤,  ١٦١,  ١٥٦,  ١٥٢  ,
٢٢٢,  ٢٢٠,  ٢١٨,  ١٩٨,  ١٩٧,  ١٨٤  ,
٢٥٠,  ٢٤٣,  ٢٣٢,  ٢٢٩,  ٢٢٦,  ٢٢٥  ,
,  ٢٨٠,  ٢٧٤ـ ٢٧٣,  ٢٦٦,  ٢٦٣,  ٢٥٩
٣٣٢,  ٣٣٠,  ٢٩٩,  ٢٩٨,  ٢٨٤,  ٢٨٣  ,
٣٨٥,  ٣٧٦,  ٣٧٥,  ٣٧٣,  ٣٥٥,  ٣٣٤  ,
٤٢٧,   ٤٢٠,  ٤١٥,  ٤١٤,  ٤٠٧,  ٣٩٥  ,
٤٢٩,  ٤٢٨ 

 ٢٩١,  ١٢٢,  ١٢١ ابن السيد  ١٠٨
 ٤٢٥,  ٢٧٤ ابن سيده ١٠٩

,  ٤١٥,  ٢٠٨,  ١٨٨,  ١٨٧,  ١٦٢,  ٩١ السريايف ١١٠
٤٣٤ 

 ٣٦٠ ابن سريين  ١١١

,  ١٨٠,  ١١٦,  ١١٣,  ١١٢,  ١١١,  ٩١ السيوطي ١١٢
٢٨٤,  ٢٧٠,  ٢٤٧,  ٢٤٦,  ٢٢٩,  ١٨٧  ,
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٣٢٥,  ٣٠٢,  ٣٠١,  ٣٠٠,  ٢٨٩,  ٢٨٨  ,
٣٥٧,  ٣٤٧ , ٣٤١,  ٣٤٠,  ٣٣٩,  ٣٣٦  ,
٤١١, ٤٠٠,  ٣٩٠,  ٣٨٠,  ٣٧٢,  ٣٥٨ 

 ٤٠ الشرباوي ١١٣
١١٤  ٧١ الرشيف عيسى الصفو 
 ٣٧٧ الشامخ بن رضار ١١٥
 ٨٣ شمس الدين اجلزري ١١٦
 ٣٨ شمس الدين احلموي ١١٧
 ٨ الشمني ١١٨
 ٣٧٦ الشنفري ١١٩
 ٥٩,  ٥١,  ٤٠ الشهاب اخلفاجي ١٢٠
 ٣٠ شهاب الدين القليويب ١٢١
 ١٣١ الشوكاين ١٢٢
 ٢٣٠,  ١٨٦ صالح الدين العالئي ١٢٣

,   ٣٢٨,  ٣١٠,  ٢٥٣,  ٢٣١,  ٢٠٩,  ١٦٤ الصبان  ١٢٤
٤٤٢,  ٤٤١ 

 ٣٥٥,  ٣٥٤,  ٢٨ ابن الضائع  ١٢٥
 ٣٨٣,  ٢٥٥,  ١٥٢ ابن الطراوة  ١٢٦
 ٣٧٦ طرفة بن العبد ١٢٧
 ٣٧٨ الطرماح  ١٢٨
 ١٣٣ أبو طلحة  ١٢٩
 ١٦ الطنطاوي ١٣٠
 ٣٥٨ ابن الطيب املغريب ١٣١
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 ٣٣٦ ابن عادل احلنبيل ١٣٢
 ١٣٨,  ١٠٣,  ٩٨,  ٨٩ ابن أيب العافية  ١٣٣
 ٣ عباس األزهري ١٣٤
 ٣١١,  ١٣٥,  ١٣٤ ابن عباس  ١٣٥
 ٣ عبد الدايم األزهري ١٣٦
 ١٣٠ عبد الرمحن بن زيد ١٣٧
 ١٤ عبد الفتاح بحريي ١٣٨
 ٣٧٩ عبد اهللا بن ايب إسحاق ١٣٩
 ٣٧٩ عبد اهللا بن شربمة  ١٤٠
 ٢٣٢ القايض عبد النبى ١٤١
 ٢٩١,  ٢٨٩ عبيد اهللا بن قيس الرقيات  ١٤٢
 ٣٨٢,  ١٣٢,  ١٣٠ أبو عبيدة  ١٤٣
 ٤٢٩,  ١٠٤,  ١٠٢,  ٩٥,  ٨٨ أبو عثامن املازين ١٤٤
 ١٤٩,  ١٤١ عدي بن زيد  ١٤٥
 ٤١٩,  ٤١٨,  ٢٠٦,  ١٦٥,  ١٣٦,  ١٤٦ ابن عصفور ١٤٦
 ٤٤٠,   ٤٣٩,   ١٦١,   ٣١ العطار ١٤٧

 ابن عقيل ١٤٨
٢٤٤,  ١٨٣,  ١٨٠,  ١١٩,  ١١٢,  ٨٨  ,
٣٨٩,  ٣١٤,  ٣٠١,  ٣٠٠,   ٢٩٧,  ٢٦٣  ,
٤٤٢,  ٣٩٠ 

,  ١٩٧,  ١٦٩,  ١٦٤,  ١٢٦,  ١١٩,  ١٠٩ العكربي ١٤٩
٤٣٦,  ٢٧٦,  ٢٥٧,  ٢٢٨,  ١٩٩ 

 ٣٨٩,   ٣٧٨ أبو العالء املعري ١٥٠
 ٣٦ ابن العلقمي  ١٥١
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 ٤٢٠,   ٢٦٢ أبو عيل الشلوبني  ١٥٢
 ١٠٦,   ١٠٣,   ٩٨,   ٨٩ عيل بن عيسى الربعي ١٥٣

,  ٣٩٦,  ٢٧٤,  ١٨٦,   ١٦٤,   ٨٧,   ٢٤ أبو عيل الفاريس ١٥٤
٤٣٤,  ٤٢٠,  ٤١٩,  ٤١٦ 

 ٥١ عيل مبارك  ١٥٥
 ٣٣ عيل وفا ١٥٦
 ٣٧,  ١٦,  ١٤, ١٢,  ٦,  ٥,   ٤ ابن العامد احلنبيل ١٥٧
 ٤٨,   ٤ عمر رضا كحالة  ١٥٨
 ٣٨١ عمرو بن كلثوم  ١٥٩
 ٤٢٧,   ٣٩٤,   ٣٧٩ أبو عمرو بن العالء  ١٦٠
 ٣٨٥ عمرو بن معد يكرب  ١٦١
 ٣٧٦ عنرتة بن شداد  ١٦٢
 ٢٧٨ القايض عياض ١٦٣
 ٤٢٩,   ٤٢٦ عيسى بن عمر الثقفي ١٦٤
 ٣٨ الغنيمي  ١٦٥
 ٣٧٢,   ٣٧٢ الفارايب ١٦٦
 ٣٤٣ ابن فارس ١٦٧

 الفراء ١٦٨

١٦٣,  ١٦١,  ١٥٧,  ١٣٢,  ١١٢,  ٩٠  ,
٢٨٥,  ٢٧٨,  ٢٧٧,  ٢٧٦,   ١٧٢,  ١٦٤  ,
٤٠ ٩, ٣٩٨,  ٣٩١,  ٣٧٥, ٣٧٤,  ٣٣٥  ,
٤٥١,  ٤٤٦,  ٤٣٢,  ٤٣١ 

 ٣٨٦,  ٣٨١,   ٣٧٩,   ٣٨٦,   ١١٠,   ٩٧ الفرزدق ١٦٩
 ١٦٤,   ١٦٣,   ٩١ ابن فالح اليمنى  ١٧٠



@ @
   

 א א 
 ٤٢٥  , ٢٧١ الفريوزأبادي ١٧١
 ٣٩ الفييش ١٧٢
 ٣٠٧,   ٢٥٨ الفيومي ١٧٣
 ٧١,   ٥٣,   ٣٦ ابن قاسم العبادي ١٧٤
 ٣٥٩ القاسم بن حممد  ١٧٥
 ٣٧١ قس بن ساعدة  ١٧٦
 ١١ القسطالين ١٧٧
 ٤٢٨,   ٨٦,   ٦٩,   ٢٢ قطرب ١٧٨
 ٢٦٨,   ٢٥٣,  ٢٥٢,   ١٣١ القييس ١٧٩
 ٢٣٦,   ٢٣٠,   ١٢٦,   ١٢٣ ابن القيم  ١٨٠
 ١٠ الكافيجي ١٨١
 ٣٨٨,   ٣٧٨ كثري عزة  ١٨٢

 الكسائي ١٨٣

٢٦٩,  ١٣٢,  ١٢٥,  ١٢١,  ١١٨,  ٩٠  ,
٣٠٨,  ٣٠١,  ٣٠٠,   ٢٩٨,   ٢٩٧,  ٢٩٤  ,
٣٧٨,  ٣٧٤,  ٣٦٣,  ٣١٨,  ٣١٣,  ٣١٢  ,
٤٥٢,  ٤٣٣,  ٣٩٥,  ٣٩٢ 

 ٣٧٧ كعب بن زهري ١٨٤
 ٣٣٣,   ٢٢٨ )ابوالبقاء(الكفوي  ١٨٥
 ٣٧٩ الكميت  ١٨٦
 ٣٧٢,   ٧٤ كنانة  ١٨٧
 ٤٣٥,  ٢٨٦,  ٢٨٣,   ٢٢٦,   ١٤٩ ابن كيسان  ١٨٨
 ٣٨١,   ٣٧٨,   ١٧٤ لبيد بن ربيعة ١٨٩
 ٣٨٢ اللحياين ١٩٠
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 ٣٢٤ املالقي ١٩١

 ابن مالك  ١٩٢

٨٧,  ٨٤,  ٧٠,  ٦٩,  ٣٦,  ٢٢,  ١٩,  ١٨  ,
١١٩,  ١١٦,  ١١٢,  ١٠٨,  ١٠٧,  ٨٨  ,
١٨٢,  ١٨١  ,١٧٧,  ١٧٥,  ١٤٧,  ١٣٩  ,
٢١٩,  ٢١٥,  ٢٠٩,  ١٩٩,  ١٩٧,  ١٨٧  ,
٢٧٦,  ٢٦٣,  ٢٥٩,  ٢٥٩,  ٢٤٣,  ٢٢٧  ,
٢٩٨,  ٢٩٧,  ٢٨٥,  ٢٨٤,  ٢٧٩,  ٢٧٨  ,
٣٥٦,  ٣٥٢,  ٣٣٠,  ٣٢٣,  ٣٠١,  ٣٠٠  ,
٤٢١,  ٤٢٠, ٤٠٦,  ٣٩٨,  ٣٧٥,  ٣٦٥  ,
٤٥١,  ٤٣٨,   ٤٢٣  

 املربد  ١٩٣

١٧٢,  ١٥٦,  ١٥٢,  ١٤٦,  ١٣٩,  ٤٤  ,
٢٢٠,  ٢١٨,  ٢١٧,  ٢٠٨,  ١٨٨,  ١٨٧  ,
٢٧٧,  ٢٧٦,  ٢٦٣,  ٢٥٩,  ٢٤٣,  ٢٢٦  ,
٤٥٠,  ٤٣٠,  ٣٣٢,  ٣٣١,  ٢٨٥,  ٢٨٤ 

 ٣٩٠ املتنبي ١٩٤
 ٣١٢ جماهد  ١٩٥

, ٥٢,  ٥١,  ٥٠,  ٤٩,  ٤٨,  ٤٥,  ٤٢,  ٣٩ املحبي ١٩٦
٥٧,  ٥٦,  ٥٤,  ٥٣ 

١٤حممد باسل العيون ١٩٧
١٢جاجحممد بن أيب احل ١٩٨
 ٣٤٠حممد بن احلسن ١٩٩
 ٣٥٨حممد اخلرض حسني ٢٠٠

,   ٣١٢,   ٢٦٣,   ١٨٠,   ١٧٨,   ١٠٧ حممد اخلرضي ٢٠١
٤٤٢,   ٣١٣ 



@ @
   

 א א 
 ٣٣٩ حممد عيد ٢٠٢
 ٣١ )األمري(حممد السنباوي  ٢٠٣
 ٣١١ ابن حميصن ٢٠٤
 ٤٣٧,  ٤٢٠,  ٣٨٢,  ٣٢٤,  ١٤٨,  ٨٤ املرادي ٢٠٥
 ٤٢ املزاحي ٢٠٦

,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤,  ٥٣,  ٥٠,  ٤٩,  ٤٧,  ١٣ مصطفى عبد اهللا القسطنطيني ٢٠٧
٥٧ 

 ٣٦٧,  ٣٠٦ معاوية بن أيب سفيان ٢٠٨
 ٢٦٣,  ٢٤٤ املكودي ٢٠٩
 ٢٦٨,   ٢٥٣,  ٢٥٢,   ١٣٠ مكي بن أيب طالب ٢١٠
 ٣٧٦ املتلمس الضبي ٢١١
 ١٢ أبو املعايل املخليص ٢١٢
 ٩ املناوي  ٢١٣
 ٢٧١,   ٢٧٠ ابن منظور  ٢١٤
 ٢ أبومنصور األزهري ٢١٥
 ٣٠ منصور الطبالوي ٢١٦
 ٣٢٢ املوزعي ٢١٧
 ٤٣٨ أبو موسى اجلزويل ٢١٨
 ٤٤٣,   ٣١ أبو النجا  ٢١٩
 ٤٥,   ١٦,   ٤ نجم الدين الغزي ٢٢٠
 ٣٢١ أبو النجم العجيل ٢٢١
 ٤١ ابن النخالة  ٢٢٢
 ٣٦١ النسائي ٢٢٣
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 ٣٩٠,   ٣٨٩,   ٣٨١,   ٣٧٨أبو نواس ٢٢٤
٣٠نورالدين احللبي ٢٢٥

,  ٣٦٧,  ٣٠٧,  ٣٠٤, ٣٠٣,   ٨٣,   ٧٩ النــووي ٢٢٦
٤٢٦ 

 ٣١٥ النويري ٢٢٧
 ٣٧٢ هذيل ٢٢٨
 ٣٦٨,   ١١٥أبو هريرة ٢٢٩
 ٨٧,  ٨٦هشام الرضير ٢٣٠

 ابن هشام  ٢٣١

٨٤, ٥٨ ,٥٧ ,٥١ ,٤٨ , ١٦ , ١٤ ,٩ , 
١٦٩ , ١٣٥,  ١٣٣ ,١٢٧,  ١٢١,   ١١٩, 
٢٥٢ ,٢٤٥, ٢٤٣ ,١٩٨ ,١٩٧ ,١٧٥, 
٣١٤ ,٣١٣ ,٣٠٤ ,٢٧٦ ,٢٦٤ ,٢٥٤, 
٣٩٠ ,٣٥٦ ,٣٢٨ ,٣٢٦ ,٣٢٣ ,٣٢٢, 
٤٥٠ ,٤٤٧ ,٤٤٥ ,٤٤٤ ,٤٣٩ ,٤٢٢, 
٤٥٢ 

 ١٨٩ابن هشام اخلرضاوي ٢٣٢
١٢ابن هالل النحوي ٢٣٣
 ٣١١ابن وثاب ٢٣٤
 ٤٥٣,  ٤٤٤,  ٢٨١,  ١٢٤,  ١٢٢ياسني العليمي ٢٣٥

 ابن يعيش ٢٣٦
١٩٩ ,١٩٧ ,١٩١ ,١٨٦ , ١١١ ,١١٠, 
٣٣٢ ,٢٤٧ ,٢٤٣ ,٢٣٣ ,٢٢٨ ,٢٠٨, 
٤٣٩ 

 ٧,  ٦يعيش املغريب ٢٣٧
 ٤٢٨يونس بن حبيب ٢٣٨
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 فهرس املصادر واملراجع

, لصـديق بـن حسـن »الويش املرقوم يف بيـان أحـوال العلـوم«أبجد العلوم  
 .م١٩٧٨عبد اجلبار زكار, دار الكتب العلمية, بريوت, : القنوجي, حتقيق

مكتبة مصـطفى  ,شامة أليب ,إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع 
 .يالبايب احللب

حتقيـق  ي,السـبك بن عبد الكايف لشيخ اإلسالم عيل ,رشح املنهاج اإلهباج يف 
ــة, بــريوت, ط   −هـــ ١٤٠٤, )١(مجاعــة مــن العلــامء, دار الكتــب العلمي

 .م١٩٨٤
 −للبنّا الدمياطي, عامل الكتـب  ,ربعة عرشإحتاف فضالء البرش بالقراءات األ 

 .بريوت
اهليئـة املرصـية  السـيوطي,للحـافظ جـالل الـدين  ,علوم القرآن يفاإلتقان  

 .العامة للكتاب
أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم, للمقـديس املعـروف بالبشـاري, وضـع  

  .حممد خمزوم, السلسلة اجلغرافية. مقدمته وهوامشه وفهارسه د

املجيـد  عبـد: , حتقيقيأحكام األصول, أبو الوليد الباج يفالفصول إحكام  
 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٧, )١(, ط , دار الغرب اإلسالمى, بريوت, لبنانيترك

, دار ياآلمـد عـيل أصول األحكام, لسيف الـدين عـىل بـن أيب يفاإلحكام  
 .م١٩٨١ −هـ ١٤٠١, )١(, ط الفكر, بريوت
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د السـريايف, مطبوعـات معهـد املباحـث أخبار النحويني البرصيني أليب سعي 
 .م)١٩٣٦(الرشقية باجلزائر, 

حممـد الـدايل, مؤسسـة : أدب الكاتب لعبد اهللا بن مسلم بـن قتيبـة, حتقيـق 
 .م١٩٨٢, )١(الرسالة, بريوت, ط 

 −هــ ١٣٩٩, ).١(األذكار للنـووي, املكتبـة العلميـة, بـريوت, لبنـان, ط  
  .م١٩٧٩

أثـري الـدين أبـو عبـد اهللا بـن : بو حيانأ ارتشاف الرضب من لسان العرب, 
, مطبعـة املـدنى, )١(ط مصطفى أمحـد النحـاس, .حتقيق د ,حيان األندلس

 .١٩٨٧سنة  ,القاهرة
إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب, املعــروف بمعجــم األدبــاء, ليــاقوت  

 .احلموي, طبعة دار املأمون
 عـيل بـن حممـدحمد بـن مل إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول, 

عادل أمحد عبد املوجود, وعيل حممد معوض, مكتبة نـزار : الشوكاين, حتقيق
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧, )١(الباز, مكة الرياض, ط 

عبد املعني امللوص, : األزهية يف علم احلروف, للهروي عيل بن حممد, حتقيق 
 .مطبوعات

فة, بـريوت, دار املعر ,عبد الرحيم حممود: أساس البالغة للزخمرشي, حتقيق 
 . م١٩٨٢, لبنان



@ @
   

حممد اخلرض حسني املطبعـة األمرييـة : االستشهاد باحلديث يف اللغة, للشيخ 
 .م١٩٣٧ببوالق, 

وآخـرين, دار الكتـب معوض, حممد  عيل: االستيعاب البن عبد الرب, حتقيق 
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥, ١ط, العلمية, بريوت

وآخـرين, دار معـوض,  حممـد الشيخ عـيل: البن األثري, حتقيق ,أسد الغابة 
 .م١٩٩٥ −هـ  ١٤١٥, ١ط, الكتب العلمية, بريوت

حممـد هبجـة : حتقيـق ,أبو بكـر حممـد بـن القاسـم: ياألنبار أرسار العربية, 
 .م١٩٥٧البيطار, دمشق سنة 

للعالمة زيـن العابـدين بـن  ,األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن 
 .القاهرة −مؤسسة احللبي  .ط ,إبراهيم بن نجيم

−هـــ١٤٠٣, )١(, للســيوطي, دار الكتــب العلميــة, ط األشــباه والنظــائر 
 . م١٩٨٣

عبـد السـالم هـارون, مكتبـة : حمد بن احلسن بن دريد, حتقيقملاالشتقاق,  
 .٣, مرص, طياخلانج

وآخـرين, دار معـوض, حممـد  الشـيخ عـيل: البن حجـر, حتقيـق ,اإلصابة 
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥, ١ط, الكتب العلمية, بريوت

السـالم  أمحـد حممـد شـاكر, وعبـد: إصالح املنطق البن السـكيت, حتقيـق 
 ).٤( ط ,هارون, دار املعارف, مرص
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أمحـد : األصنام أليب املنذر هشام بن حممد بن السائب الكلبي, حتقيق األستاذ 
 .م١٩٩٥, )٣(زكي باشا, مطبعة دار الكتب املرصية, القاهرة, ط 

 .عيل حسب اهللا, القاهرةأصول الترشيع اإلسالمي للشيخ  
 .عيل أيب املكارم, القاهرة: أصول التفكري النحوي, لألستاذ الدكتور 
أيب الوفـاء : , أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سـهل, حتقيـقأصول الرسخيس 

  .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤, ١, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, طاألفغاين

لة, دار العلوم العربية, بريوت, حممود أمحد نح: أصول النحو العريب, دكتور 
 .م١٩٨٧ −هـ١٤٠٧, )١(لبنان, ط 

حممـد فـرج عيـد, عـامل الكتـب, القـاهرة, : أصول النحو العريب, للـدكتور 
 .م١٩٧٨

األصول يف النحو, أليب بكر حممد بن سهل بن الرساج النحـوي البغـدادي,  
هــ ١٤٠٨, )٣(عبد احلسني الفتيل, مؤسسة الرسالة, بـريوت, ط . د: حتقيق

 .م١٩٨٨ −
, مكتبة ابن تيمية, القاهرة, يإيضاح القرآن بالقرآن للشنقيط أضواء البيان يف 

 .م ١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٨
زهـري  .د: إعراب القرآن, أليب جعفر أمحـد بـن إسـامعيل النحـاس, حتقيـق 

 .م١٩٨٨, )٣(غازي زاهد, ط 
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زهـري  .د: إعراب القرآن, أليب جعفر أمحـد بـن إسـامعيل النحـاس, حتقيـق 
 .م١٩٨٨, )٣(ازي زاهد, ط غ

 .م١٩٨٦, )٧(, ط , دار العلم للمالينياألعالم للزركيل 
عيل مهنا, وسمري جـابر, دار الفكـر : األغاين, أليب الفرج األصفهاين, حتقيق 

 .للطباعة والنرش, لبنان

ملع األدلة, أبو الربكات األنباري, دمشق,  هاإلغراب يف جدل اإلعراب, ومع 
 .يةمطبعة اجلامعة السور

اإلفصاح يف رشح أبيات مشكلة اإلعراب, للفارقي, طبعة مؤسسة الرسالة,  
 .م١٩٨٠هـ, ١٤٠٠بريوت, 

, )١( أمحـد حممـد قاسـم, ط: للسيوطي, حتقيق د ,االقرتاح يف أصول النحو 
 .م١٩٧٦هـ, ١٣٩٦مطبعة السعادة, 

 .)١(ط البن ماكوال, دائرة املعارف العثامنية, اهلند,  ,اإلكامل 
فخـر : احلاجب, لعمرو بن عـثامن بـن احلاجـب, دراسـة وحتقيـق أمايل ابن 

ن, ط  , )١(سليامن فدارة, دار اجليل, بريوت, وطبعة أخـر دار عـامر, عـامّ
 .م١٩٩١

حممد أبو الفضل إبـراهيم, عيسـى احللبـي, القـاهرة, : أمايل املرتىض, حتقيق 
 .هـ١٣٧٣
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 البغـدادي, دار األمايل يف لغة العرب أليب عيل إسـامعيل بـن القاسـم القـايل 
 .م١٩٧٨ −هـ ١٣٩٨الكتب العلمية, بريوت, 

حممود حممد الطناحي, مطبعـة اخلـانكي, . د: األمايل, البن الشجري, حتقيق 
 .القاهرة

األمايل, لعمرو بن عثامن ابن احلاجب, دراسة وحتقيق فخـر سـليامن قـدارة,  
ن, ط  ر, عامّ  .م١٩٨٩, )١(دار اجليل, بريوت, ودار عامّ

ا منَّ به الرمحن من وجه اإلعراب والقراءات, أليب البقاء العكـربي, إمالء, م 
 .مطبعة عيسى البايب احللبي

حممـد الفضـل إبـراهيم, دار : إنباه الرواة يف أنبـاه النحـاة, للقفطـي, حتقيـق 
 .هـ١٣٥٠الكتب املرصية, القاهرة, 

ة االنتخاب لكشف األبيات املشكلة اإلعراب, لعيل بن عدالن املوصيل, طبع 
 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة, بريوت, 

: األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل, ملجري الدين احلنبيل العليمي, حتقيـق 
 .هـ١٤٢٠عدنان يونس عبد املجيد نباتة, مكتبة دنديس, عامن, 

, دائـرة سعد عبد الكـريم بـن حممـد بـن منصـور السـمعاين األنساب, أليب 
 ).١(, ط املعارف العثامنية, اهلند
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ابــن  مســائل اخلــالف بــني النحــويني البرصــيني والكــوفيني, اإلنصــاف يف 
حممـد : حتقيـق ي,أبو الربكات كامل الدين عبد الرمحن بن األنبـار: ياألنبار

 .١٩٨٧ الدين عبد احلميد, املكتبة العرصية, القاهرة يحمي
مجـال الـدين بـن هشـام : ابـن هشـام أوضح املسالك إىل ألفية ابـن مالـك, 

رصـية, بـريوت, عاحلميد, املكتبة ال الدين عبد يحتقيق حممد حمي ي,اراألنص
 .م١٩٩٥لبنان, سنة 

اآليات البيِّنات, البن القاسم أمحد بن قاسم العبادي, دار الكتـب العلميـة,  
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٧, )١(بريوت, لبنان, ط 

ــد  ــون, ملصــطفى بــن عب ــذيل عــىل كشــف الظن ــون يف ال اهللا  إيضــاح املكن
ــطنطيني  ــان, القس ــريوت, لبن ــة, ب ــب العلمي ــي, دار الكت ــي احلنف الروم

 .م١٩٩٢−هـ١٤١٣

موسـى : اإليضاح يف رشح املفصل, البن احلاجب, عثامن بـن عمـر, حتقيـق 
 .بناي العلييل, وزارة األوقاف والشئون الدينية, بغداد

, دار )٦(مـازن املبـارك, ط . د: اإليضاح يف علل النحو, للزجاجي, حتقيـق 
 .م١٩٩٩ −ـه١٤١٦النفائس, 

حممد عبد  .د. اإليضاح يف علوم البالغة للخطيب القزويني, رشح وتعليق أ 
 .م١٩٧٥ −هـ ١٣٩٥املنعم خفاجي, دار الكتاب اللبناين, بريوت, 

الكتــاب اإلســالمي, البــن نجــيم, دار  ,البحــر الرائــق رشح كنــز الــدقائق 
 .بريوت
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 .م١٩٧٨ −هـ ١٣٩٨, )٢(, أليب حيان, مطبعة دار الفكر, ط البحر املحيط 
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ,البحر املحيط, حممد بن هبادر الزركيش 

 .م١٩٩٢ −هـ  ١٤١٣, )٢(ط بالكويت, 

ــاز, مكــة املكرمــة, ط   ــزار الب ــة ن , )١(بــدائع الفوائــد, البــن القــيم, مكتب
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦

كتبـة م ,إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري القـريش الفـداء يبأللبداية والنهاية, ا 
 .بريوت ,املعارف

 .هـ١٣٤٨البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, الشوكاين, مرص,  
 يوسـف املرعشـيل: , حتقيـقلبدر الـدين الزركيشـ ,الربهان يف علوم القرآن 

 .م١٩٩٠ −هـ  ١٤١٠, )١(وآخرين, دار املعرفة, بريوت ط 
ياد الثبيتي, دار ع .د: البسيط يف رشح مجل الزجاجي, البن أيب الربيع, حتقيق 

 .هـ١٤٠٧, )١(الغرب اإلسالمي, بريوت, ط 
بغية الطلب يف تاريخ حلب, لكـامل الـدين عمـر بـن أمحـد بـن أيب جـرادة,  

 .سهيل زكار, دار الفكر. د: حتقيق

حتقيق حممد  ,بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة جلالل الدين السيوطي 
 .م١٩٧٩ − ـه١٣٩٩ ,)٢( ط ,بريوت −أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر
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لإلمــام اللغــو  »رشح القــاموس«تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  
مصـطفى : , حتقيـقيالفـيض السـيد حممـد مرتىضـ الزبيـد الدين أيب حمب
 .م ١٩٨٧ −هـ  ١٤٠٨حكومة الكويت,  ., طيحجاز

 .م١٩١٤تاريخ آداب اللغة العربية, جلرجي زيدان, مرص,  
 .بة احلياة, بريوتتاريخ ابن خلدون, دار مكت 
 .م١٩١٤تاريخ آداب اللغة العربية, جرجي زيدان, مرص,  
صــبحى الســامرائى, الــدار : تــاريخ أســامء الثقــات, البــن شــاهني, حتقيــق 

 .م١٩٨٤ −هـ  ١٤٠٤, ١السلفية, الكويت, ط
عبـد احللـيم النجـار, : تاريخ األدب العريب, كارل بروكلامن, ترمجة الدكتور 

 .م١٩٦٩, )٢(دار املعارف, مرص, ط 
, , دار الكتاب العربى, بريوتيعمر تدمر: , حتقيقيللذهب ,تاريخ اإلسالم 

 .م١٩٨٧ −هـ  ١٤٠٧, )١(ط 

تــاريخ بغــداد للخطيــب البغــدادي, طبعــة مصــورة, دار الكتــاب العــريب,  
 .بريوت

 .تاريخ دمشق, البن عساكر, املكتبة الظاهرية, دمشق 
الرمحن بـن  الرتاجم واألخبار, لعبدتاريخ اجلربيت املسمى بعجائب اآلثار يف  

 .هـ١٢٩٧حسن اجلربيت, طبع بمرص, 
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 ١٩٨٦ −هـ  ١٤٠٦, )١(حممد زايد, ط : , حتقيقيللبخار ,التاريخ الصغري 
 .م, دار املعرفة, بريوت

 .تاريخ الطربي, أليب جعفر حممد بن جرير الطربي, دار الكتب العلمية 

 .لكتب العلمية, بريوت, دار ا)بدون(, ت يللبخار ,التاريخ الكبري 
فتحـي أمحـد, دار الفكـر, . د: التبيان يف إعراب القـرآن, للعكـربي, حتقيـق 

 .هـ١٤٠٢, )١(دمشق, ط 

التحرير يف أصول الفقه اجلامع, بني اصـطالحي احلنفيـة والشـافعية, البـن  
 .هـ ١٣٥١اهلامم, مطبعة مصطفى البايب احللبي, القاهرة, 

. ين حممـود بـن أيب األرمـوي, حتقيـق دالتحصيل من املحصول, لرساج الد 
−هــ١٤٠٨, )١(عبد احلميد عيل أيب زيـد, مؤسسـة الرسـالة, بـريوت, ط 

 .م١٩٨٨
حتفة الزمن ضمن كتاب تيسري البيان للموزعي, حتقيق الدكتور أمحد املقري,  

 .حتفة طبقات صلحاء اليمن
ار التحفة اللطيفة يف تـاريخ املدينـة الرشـيفة, لشـمس الـدين السـخاوي, د 

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤, )١(الكتب العلمية, لبنان, بريوت, ط 
عباس . ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد, البن هشام األنصاري, حتقيق د 

 .م ١٩٨٦ −هـ  ١٤٠٦, )١(الصاحلي, دار الكتاب العريب, ط 
 .ختليص الشواهد 
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اللطيـف,  عبد الوهـاب عبـد: تدريب الراوي رشح تقريب النواوي, حتقيق 
 .م١٩٧٢ −هـ ١٣٩٢, )٢(العلمية, املدينة املنورة, ط  املكتبة

 .م١٩٩٠, , تصوير بريوتيللذهب ,تذكرة احلفاظ 
  تــذكرة النحــاة, أليب حيــان حممــد بــن يوســف الغرنــاطي, حتقيــق عفيــف  

 .م١٩٨٦, )١(عبد الرمحن مؤسسة الرسالة, بريوت, ط 
 .ةالترصيح بمضمون التوضيح, خلالد األزهري, عيسى احللبي, القاهر 

, دار الكتـب العلميـة, بن حممد اجلرجـاين للعالمة الرشيف عيل ,التعريفات 
 .م ١٩٣٨ −هـ  ١٣٥٧, )١(ط , بريوت

تفسري أيب السعود املسمى بإرشاد العقل السـليم إىل مزايـا القـرآن الكـريم,  
ملحمد بن حممد بن مصطفى العامدي, املوىل أيب السـعود, نرشـ مطبعـة عبـد 

 .الرمحن حممد, القاهرة
 .تفسري البيضاوي, للبيضاوي, دار الفكر, بريوت 
لإلمام  ,»مفاتيح الغيب«و ,»التفسري الكبري«ـ املشتهر ب ي,تفسري الفخر الراز 

خطيـب «ـ ابن العالمة ضياء الدين عمر املشتهر بـ ,فخر الدين يحممد الراز
 .م ١٩٩٠ −هـ  ١٤١١, )١(, دار الكتب العلمية, بريوت ط »يالر

عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف, دار : البـن حجـر, حتقيـق ,تقريب التهـذيب 
 .م١٩٧٥ −هـ  ١٣٩٥, )٢(ط , املعرفة, بريوت
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التقرير والتحبري, البن أمري احلـاج, املطبعـة األمرييـة ببـوالق, القـاهرة, ط  
 .هـ١٣١٦, )١(

دار القلـم,  ,صـالح الـدين, العالئـي تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم, 
 .م١٩٩٧, سنة بريوت

. د: , حتقيـقيتمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول, جلامل الـدين اإلسـنوال 
هـ ١٤٢٥, )١(دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط  ,إسامعيلحممد حسن 

 .م٢٠٠٤ −
 . , دار الكتب العلمية, بريوت, تصويريللنوو ,هتذيب األسامء واللغات 
, ١ط, در آبـادالبن حجـر, دائـرة املعـارف العثامنيـة, حيـ ,هتذيب التهذيب 

 . هـ ١٣٢٥
بشار . د: , حتقيقياحلجاج يوسف املز هتذيب الكامل يف أسامء الرجال, أليب 

 .م١٩٩٢ −هـ  ١٤١٣, ٤ط, عواد, مؤسسة الرسالة, بريوت, لبنان
عبد اهللا درويش, الدار املرصـية للتـأليف . د: هتذيب اللغة لألزهري, حتقيق 

 .والرتمجة, مطابع سجل العرب

 .)١(ط ابن عساكر البن بدران, املكتبة العربية, دمشق, هتذيب تاريخ  

عبد الفتـاح : توجيه النظر إىل أصول األثر, طاهر اجلزائري الدمشقي, حتقيق 
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦, )١(أبو غدة, مكتبة املطبوعات اإلسالمية, حلب, ط 



@ @
   

عبـد . د: توضيح املقاصد واملسالك برشط ألفية ابن مالك, للمرادي, حتقيق 
 ).١(سليامن, الكليات األزهرية, ط  الرمحن

حممـد . د: , حتقيقيمصطلح يمعجم لغو −لتوقيف عىل مهامت التعاريف ا 
, )١(رضوان الداية, دار الفكر, دمشـق, ودار الفكـر املعـارص, بـريوت, ط 

 .م١٩٩٠ −هـ  ١٤١٠

تيسري التحرير, ملحمد أمني املعروف, بـأمري بـاد شـاه, وهـو رشح التحريـر  
 .ياحللب هلامم, ط أخرية, مصطفى البايببن االلكامل 

التيسري يف القراءات السبع, أليب عمرو عثامن بن سعيد الـداين, دار الكتـاب  
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤, )٢(العريب, بريوت, ط 

, مطبعـة جملـس دائـرة املعـارف يالبسـت يحمد بن حبـان التميمـملالثقات,  
 .م١٩٨١ −هـ  ١٤٠١, ١ط, باد, اهلندآالعثامنية بحيدر 

دار  ي,جعفر حممد بـن جريـر الطـرب تفسري القرآن لإلمام أيب جامع البيان يف 
 .بريوت ,املعرفة

, يجعفـر حممـد بـن جريـر الطـرب لإلمام أيب ,جامع البيان يف تفسري القرآن 
 .م١٩٧٢, )٢( ط ,حممود شاكر وأمحد شاكر, دار املعارف, مرص: حتقيق

, يالقرطب يمد بن أمحد األنصارعبد اهللا حم اجلامع ألحكام القرآن لإلمام أيب 
 .م١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٨, )١(ط  ,دار الكتب العلمية, بريوت .ط
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, )١(, ط حـاتم, دائـرة املعـارف العثامنيـة, اهلنـد اجلرح والتعديل البـن أيب 
 .م١٩٥٢ −هـ  ١٣٧٢

 .م١٩٤٨مجهرة أنساب العرب, البن حزم, مرص, : مجهرة األنساب, املسمى 
, دار العلـم للماليـني, يبعلبكـ يرمـز: حتقيـقالبـن دريـد,  ,مجهرة اللغـة 

 .م١٩٨٧, )١(ط  ,بريوت
فخـر . د: اجلنى الداين يف حروف املعاين, للحسن بن قاسم املـرادي, حتقيـق 

, )١(حممد نديم فاضـل, دار الكتـب العلميـة, بـريوت, ط . الدين قباوه, د
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣

 .طبعة املدين, القاهرةاجلهابذة وعلوم احلديث, لعبد العزيز سيد األهل, م 
ملحمد عالء الدين بـن عـيل األربـيل,  ,جواهر األدب يف معرفة كالم العرب 

 .م١٩٩١, )١( دار النفائس, بريوت, ط
احللبـي,  , مطبعة عيسى البـابىيحممد احلنف الدين أيب يملحياجلواهر املضية  

 .القاهرة
, املسـامة رد يملحمد أمني الشهري بابن عابـدين الدمشـق ,حاشية ابن عابدين 
الكتــب تـار عــىل الــدر املختـار, رشح مــتن تنــوير األبصـار, طبعــة دار حامل

 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢, )٢( طالعلمية, 
 .حاشية األمري عىل املغني, ملحمد بن األمري, عيسى البايب احللبي, القاهرة 
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عىل مجع اجلوامع, ط أخرية, طبـع بمطبعـة دار إحيـاء الكتـب  حاشية البناين 
 .ياحللب سى البايبالعربية لعي

حاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيـل, مطبعـة مصـطفى احللبـي, القـاهرة,  
 .هـ١٣٥٩

عـىل  ي,شمس الدين الشيخ حممد عرفـة الدسـوق :تأليف ي,حاشية الدسوق 
 ,دار إحياء الكتب العربيـة ,أمحد الدردير يالربكات سيد الرشح الكبري أليب

 .القاهرة

أبـو : الصـبان عـىل ألفيـة ابـن مالـك,حاشية الصبان عىل رشح األشـمونى  
 .دار إحياء الكتب العربية, القاهرة ,العرفان حممد بن عيل

حاشية الصبان عىل رشح األشموين عىل ألفية ابن مالـك, مطبعـة مصـطفى  
 .البايب احللبي

حاشية حسن العطار عىل رشح األزهرية يف علم العربيـة, مطبعـة مصـطفى  
  .م١٩٥٥ −هـ ١٣٧٤, )٢(البايب احللبي, ط 

 ,للعالمة حممد أمني »حاشية ابن عابدين«حاشية رد املحتار عىل الدر املختار  
 »قرة عيون األخيار تكملة رد املحتار«الشهري بابن عابدين, وتكملتها املسامة 
  , مطبعـة مصـطفى البـابى احللبـى ي,لنجل املؤلف حممد عالء الـدين أفنـد

 ).٢(ط 
ة يف  جّ  .بريوت ,دار الرشوق ,لويهالبن خا ,القراءات السبع حُ
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حممــد ضــاري, منشــورات اللجنــة : احلــديث النبــوي الرشــيف, للــدكتور 
 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢, )١(الوطنية, بغداد, العراق, ط 

 .احلديث واملحدثون, ملحمد حممد أبو زهو, مطبعة مرص 
: , حتقيـقيتاريخ مرص والقاهرة, جالل الـدين السـيوط حسن املحارضة يف 

, ياحللبـ راهيم, دار إحياء الكتب العربيـة, عيسـى البـايبحممد أبو الفضل إب
 .م١٩٦٧ − هـ ١٣٨٧, )١( القاهرة, ط

 .هـ١٣٥١حلية األولياء وطبقات األصفياء, أليب نعيم األصبهاين, مرص,  

محاسة البحرتي, أليب عبادة الوليد بن عبيـد البحـرتي, دار الكتـب العلميـة  
 .بريوت

 .هـ١٣٥٦د السالم هارون, القاهرة, عب: احليوان, للجاحظ, حتقيق ورشح 

لعبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي,  ,خزانة األدب ولب لباب لسان العـرب 
, )٣( ط, عبــد الســالم حممــد هــارون, مكتبــة اخلــانجي, القــاهرة: حتقيــق
 .م١٩٨٩

حممد عـىل النجـار,  :ستاذحتقيق األ ,أبو الفتح عثامن: جنيبن ال اخلصائص, 
 .١٩٨٨ ,١٩٨٦, القاهرة سنة )٣(ط تاب, اهليئة املرصية العامة للك

التوفيقية اجلديدة بمرص والقاهرة ومدهنا وبالدها القديمة والشهرية,  ططاخل 
 .هـ١٣٠٦, )١(, مطبعة بوالق, ط مباركلعيل باشا 

 .هـ١٣٢٧املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار, طبع بمرص, = اخلطط 
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محبــي, طبــع بمرصــ, خالصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عرشــ, لل 
 . هـ١٢٨٤

حممـود فايـد, مكتبـة : , حتقيـقيللخزرجـ ,هتذيب الكـاملتذهيب خالصة  
 .القاهرة, مرص

الشـيخ عـىل : , حتقيقيعلوم الكتاب املكنون, للسمني احللب الدر املصون يف 
ــان, ط ــة, بــريوت, لبن   , )١( حممــد معــوض وآخــرين, دار الكتــب العلمي

 .م ١٩٩٣ −هـ  ١٤١٤
 .عىل رشح األزهرية, خمطوط الدرر البهية 
دائـرة املعـارف العثامنيـة, البن حجـر, أعيان املائة الثامنة,  الدرر الكامنة يف 

 . هـ ١٣٤٩, )١(ط حيدر آباد, اهلند, 

رمضـان .د: حتقيـق, ألمحـد الشـنقيطي, الدرر اللوامـع رشح مهـع اهلوامـع 
 .لبنان, بريوت, دار الكتب العلمية, عبدالتواب

ب دستور العلامء,   للقايض عبد النبي بن عبـد الرسـول األمحـد نكـري, عـرّ
حسن هاين فحص, دار الكتب العلميـة, لبنـان, بـريوت, : عباراته الفارسية

 .م٢٠٠٠ − هـ١٤٢١, ١ط
دمية القرص, وعرصة أهل العرص, لعيل بن احلسن الباخرزي, طبع يف حلب,  

 .هـ١٣٤٩
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, رسالة ماجسـتري كليـة , مجال عبد العزيز أمحددور النحو يف العلوم الرشعية 
 .دار العلوم , القاهرة

 .الديباج املذهب البن فرحون املالكى, مكتبة دار الرتاث, القاهرة 

ديوان اإلسالم لشمس الدين بن الغزي, دار الكتب العلمية, بريوت لبنـان,  
 .م١٩٩٠ −هـ١٤١١

حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم, دار املعـارف, : ديوان النابغة الـذبياين, حتقيـق 
 ).٣(لقاهرة, ط ا
, )٢(وليم بن الورد, دار اآلفـاق اجلديـدة, بـريوت, ط : , حتقيقرؤبةديوان  

 .م١٩٨٢

 .م١٩٥٥الذهب املسبوك, للمقريزي, مرص,  
ذيل املذيل يف تاريخ الصحابة والتابعني, البن جريـر الطـربي, طبـع بمرصـ  

 .هـ١٣٢٦ضمن كتاب تاريخ األمم وامللوك, 

حتقيـق  ,أمحـد بـن عبـد النـور: ياملالق ,ملعاينرشح حروف ا يف رصف املباين 
 .١٩٧٥أمحد حممد اخلراط, دمشق سنة 

رغبة اآلمل من كتاب الكامل, وهو رشح لكتاب الكامل للمربد, لسـيد بـن  
 .هـ١٣٤٨عيل املرصفي, طبع بمرص, 

 .م١٩٧١ −هـ  ١٣٩١, شقرون, الروض األنف للسهييل 
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بـن قدامـة, املطبعـة السـلفية, روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه, ال 
 .هـ١٣٨٥القاهرة, 

 .م١٩٥١رياض النفوس يف علامء القريوان وإفريقية, طبع بمرص,  
رحيانة األلبا وزهر احلياة الـدنيا للشـهاب اخلفـاجي, مطبعـة عيسـى البـايب  

 .م١٩٧٥احللبي, القاهرة, 
ملكتـب ا ي,اجلـوزعبد الرمحن بن عيل بن حممـد ل ,علم التفسري يفزاد املسري  

 .هـ١٤٠٤, )٣(ي, بريوت, ط اإلسالم

 ).٢( ط ,القاهرة ,البن جماهد, دار املعارف ,القراءات السبعة يف 
حسن هنـداوي, دار : رس صناعة اإلعراب أليب الفتح عثامن بن جني, حتقيق 

 .م١٩٨٥, )١(دمشق, ط . القلم
 حممد املختـار الشـنقيطى, .د: , حتقيقسالسل الذهب, لبدر الدين الزركيش 

 .م, مكتبة ابن تيمية, القاهرة ١٩٩٠ −هـ  ١٤١١
ســالفة العرصــ يف حماســن الشــعراء بكــل مرصــ, البــن معصــوم, مرصــ,  

 .هـ١٣٢٤
سلوة األنفاس وحمادثة األكياس فيمن أقرب مـن العلـامء والصـلحاء بفـاس,  

 .هـ١٣١٦ملحمد بن جعفر الكتاين, طبع بفاس, 
 .م١٩٣٦ −هـ١٣٥٤سمط الآليل, طبع يف مرص,  
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, مؤسسـة وآخـرينط اءوشـعيب األرنـ: , حتقيـقللذهبيأعالم النبالء  سري 
 .م١٩٨٦ −هـ  ١٤٠٦, )٣(ط , الرسالة

حممـود . د: السري احلثيث إىل االستشهاد باحلديث يف النحـو العـريب, تـأليف 
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٧, )١(فجال, نرش نادي أهبا األديب, السعودية, ط 

حسن : يب عمرو بن احلاجب, حتقيقالشافية يف علم الترصيف, جلامل الدين أ 
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥, )١(أمحد العثامن, املكتبة املكية, مكة, ط 

شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية, ملحمد بن حممد خملـوف, دار الفكـر,  
 .بريوت

 ., دار الكتب العلمية, بريوت, لبنانعامد احلنبيلالشذرات الذهب البن  
, )١(لعزي واملراح, لعبد القاهر اجلرجـاين, ط رشاب الراح فيام يتوصل به ل 

 .م١٩٨١دار املعارف, 
رشح ابن الناظم عىل األلفية, أليب عبد اهللا بدر الدين حممد ابن مجـال الـدين  

 .هـ١٣٤٢حممد بن مالك, املطبعة العلوية, 
, )١(رشح ابــن عقيــل عــىل ألفيــة ابــن مالــك, دار جــروس, طــرابلس, ط  

 .م١٩٩٠

املكتيـة , حتقيـق حممـد حمـي الـدين عبداحلميـد, األلفيةرشح ابن عقيل عىل  
 .م١٩٩٥طبعة سنة , صيدا −بريوت, العرصية



@ @
   

زهـري  .د :حتقيـق ,أبو جعفر أمحد بـن حممـد: لنحاسل رشح أبيات سيبويه, 
 .م١٩٨٦, سنة )١(ط زاهد, مكتبة النهضة العربية, بريوت, لبنان,  يغاز

فخر الدين قبـاوة, دار الكتـب . , للتربيزي, حتقيق درشح اختيارات املفضل 
 .م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧العلمية, بريوت, لبنان, 

عبد السـتار أمحـد : رشح أشعار اهلذليني, أليب سعيد احلسن السكري, حتقيق 
 .فراج, مطبعة املدين

رشح األزهرية يف علم العربيـة, للشـيخ خالـد األزهـري, مطبـوع هبـامش  
 .هـ١٢٨٥ية, حاشية العطار عىل األزهرية, املطبعة الكاستل

رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك, لعيل بن حممد األشموين, حتقيـق حممـد  
 .م١٩٥٥) ١(حمي الدين عبد احلميد, مكتبة النهضة املرصية, ط 

رشح التحفة الوردية, أليب حفص, عمر بن املظفر بن عمر بن أيب الفوارس,  
مطبعـة حسـان, سمري أمحد عبـد اجلـواد, . د: املعروف بابن الوردي, حتقيق

 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥, )١(القاهرة, ط 
: , حتقيـق وتعليـق»املساعد عىل تسـهيل الفوائـد«رشح التسهيل البن عقيل  

  .حممد كامل بركات, بريوت

عبـد الـرمحن السـيد, وآخـرين, دار . د: رشح التسهيل, البن مالك, حتقيـق 
 .م١٩٩٠−هـ١٤١٠, )١(هجر, ط 
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دار إحيـاء الكتـب  ., طياألزهر رشح الترصيح عىل التوضيح للشيخ خالد 
 .م١٩٧٩, )١( ط ,العربية, القاهرة

ريض الدين حممد بن احلسن اإلسرتاباذي : الريض رشح الريض عىل الكافية, 
, ط يوسف حسن عمـر, جامعـة بنغـازي, ليبيـا: تصحيح وتعليق: النحوي

 .هـ١٩٩٦, سنة )٢(
مية, بـريوت, رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي, للزركيش, دار الكتب العل 

 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣, )١(ط 
 .حممد نور احلسن, مطبعة حجازي, مرص: رشح الشافية, للريض, حتقيق 

رشح الشواهد الكرب, للعيني, مطبوع هبامش خزانة األدب, طبعة بوالق,  
 .القاهرة

: رشح القصائد السبع الطول اجلاهليات, أليب بكر األنباري, حتقيق وتعليـق 
 .م١٩٨٠, )٤(ر املعارف, مرص, ط عبد السالم هارون, دا

, )٢(رشح القصــائد العرشــ, للتربيــزي, دار الكتــب العلميــة, بــريوت, ط  
 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧

حتقيـق  ,بـن مالـكاعبد اهللا مجـال الـدين حممـد أليب  ,الشافية رشح الكافية 
 .م١٩٨٢, طبع سنة الدكتور عبد املنعم هريدي, دار املأمون للرتاث

نزيـه محـاد, . د ,حممـد الـزحييل. د: , حتقيـقيتـوحللف ,رشح الكوكب املنري 
 .م ١٩٩٣ −هـ  ١٤١٣مكتبة العبيكان, الرياض, 
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رشح املعلقات السبع, للزوزين, منشـورات التجاريـة املتحـدة, دار البيـان,  
 .بريوت

فائـد ترحينـي, : رشح املعلقات العرش وأخبار شعرائها, للشنقيطي, قدم لـه 
 .م١٩٨٨منقحة, دار الكتاب العريب, طبعة مزيدة 

, القـاهرة, سـنة يمكتبـة املتنبـ ,موفق بـن عـيل: بن يعيشال رشح املفصل, 
 .م١٩٩٠ − هـ١٤١١

عيل حممد فـاخر, مطبعـة . د:  رشح املقرب, البن عصفور األندليس, تأليف 
 .م١٩٩٠−هـ١٤١١, )١(السعادة, ط 

الرشـح « ,بـن مـؤمن أبـو احلسـن عـيل: ابن عصـفور رشح مجل الزجاجى, 
 .م١٩٨٠صاحب أبو جناح, املوصل, العراق, سنة .حتقيق د, »الكبري

أمحد أمني, جلنة التـأليف والرتمجـة : رشح ديوان احلامسة, للمرزوقي, حتقيق 
 .هـ١٣٨٧والنرش, 

رشح شافية ابن احلاجب, ريض الدين األسرتاباذي, مع رشح شواهده لعبد  
ف, وحممـد القادر البغدادي, حققها وضبطها حممد نور احلسن وحممد الزفزا

 .م١٩٨٢حميي الدين عبد احلميد, دار الكتب العلمية, بريوت, 
عبـد : رشح شذور الذهب, البن هشام, رتبه وعلـق عليـه ورشح شـواهده 

 .الغني الدقر, دار الكتب العربية, وطبعة أخر, دار الكتاب
 .رشح شواهد الشافية, مطبوع مع رشح شافية ابن احلاجب 
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محن بن الكـامل السـيوطي, منشـورات مكتبـة الر رشح شواهد املغني, لعبد 
 .احلياة, بريوت

: رشح طيبة النرش يف القراءات العرش, أليب القاسم النويري, حتقيـق وتعليـق 
 .عبد الفتاح السيد سليامن أبو سنة

عدنان الدوري, مطبعة : رشح عمدة احلافظ وعدة الالفظ, ابن مالك, حتقيق 
 .هـ١٣٩٧العاين, بغداد, 

 رشح قطر الند ,حتقيـق ,امل الدين بـن هشـام األنصـاريجل وبل الصد: 
 هـ١٣٨٣سنة  ,, دار الثقافة, القاهرة)١١(ط الدين عبد احلميد,  يحممد حمي

 .م١٩٦٣ −
رشح قطر الند وبلّ الصد البن هشام عبد اهللا مجال الـدين بـن يوسـف,  

 .م١٩٦٣, )١١(املكتبة التجارية الكرب, ط 
املتـويل . د: للفاكهي, عبد اهللا بن أمحـد, حتقيـقرشح كتاب احلدود يف النحو  

 .م١٩٩٣, )٢(رمضان الدمريي, مكتبة وهبة, القاهرة, ط 

التـواب  رمضـان عبـد. حتقيـق د ,السـريايف أبو سـعيد ,رشح كتاب سيبويه 
 .م١٩٨٦سنة  ,وآخرين, اهليئة املرصية العامة للكتاب

ر األمــل, فــائز فــارس, دا. د: رشح ملحــة اإلعــراب, للحريــري, حتقيــق 
 .م١٩٩١−هـ١٤١٢, )١(األردن, ط 
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, دار الثقافـة )٤(ط  ,بـن قتيبـة الشعر والشعراء, أبو حممد عبد اهللا بن مسلم 
 م١٩٨٠سنة  ,للنرش والتوزيع, بريوت, لبنان

الفحام, مقال بمجلة جممـع اللغـة العربيـة, عـدد . الشيخ خالد األزهري, د 
٣٢. 

حققه وقدم له مصطفى الشـويمي, الصاحبي يف فقه اللغة, ألمحد بن فارس,  
 .م١٩٦٣, )١(منشورات بمؤسسة بدران, ط 

, وزارة يالقلقشـند العباس أمحد بـن عـيل , أليبيصبح األعشى للقلقشند 
 .م١٤١٨ −هـ  ٨٢١, املؤسسة املرصية العامة, يالثقافة واإلرشاد القوم

إميـل بـديع يعقـوب, دار : , حتقيـقيالصحاح, إسامعيل بـن محـاد اجلـوهر 
 م ١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠, )١(ط تب العلمية, بريوت, لبنان, الك

صحيح مسلم, ملسلم بن احلجـاج القشـريي, طبعـة رئاسـة إدارة البحـوث  
 −هــ١٤٠٠العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد, اململكة العربية السعودية, 

 .م١٩٨٠

, يالقرن التاسع, ملحمد بـن عبـد الـرمحن السـخاو يف أعيانالضوء الالمع  
 .ت دار مكتبة احلياة, بريوت, لبنانمنشورا

 .م١٩٩٨, )١( طبقات ابن سعد, دار صادر, بريوت ط 
 . يعىل, مطبعة السنة املحمدية, القاهرة طبقات احلنابلة البن أيب 
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: الطبقات السنية يف تراجم احلنفية, لتقي الدين عبد القادر التميمـي, حتقيـق 
 .الفتاح احللو, هجر للطباعة والنرش, مرص عبد. د
حممـود  .د: , حتقيـقيالسبك طبقات الشافعية الكرب, لعبد الوهاب بن عيل 

, )٢( ط, عبـد الفتـاح حممـد احللـو, دار هجـر, القـاهرة. , ديحممد الطناح
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣

, )١(, ط شهبة, عـامل الكتـب, بـريوت, لبنـان طبقات الشافعية البن قايض 
 .م١٩٨٧ −هـ  ١٤٠٧

عـادل نـوهيض, منشـورات دار : اهللا, حتقيـقطبقات الشافعية البـن هدايـة  
 . م١٩٧٩, )٢(اآلفاق اجلديدة, بريوت, ط 

طبقــات الشــعراين املســامة بلــواقح األنــوار يف طبقــات األخيــار, وتعــرف  
 .هـ١٢٧٦بالطبقات الكرب, لعبد الوهاب الشعراين, طبع بمرص 

, العــريبإحســان عبــاس, دار الرائــد : , حتقيــقيطبقــات الفقهــاء للشــرياز 
 .م١٩٨١ −هـ ١٤٠١, )٢( ط, ريوتب
 .)١(ط , مكتبة وهبة, القاهرة, اوديطبقات املفرسين للد 
 .م١٩٥٤ −هـ ١٣٧٣ ,مرص , طبع يفيطبقات النحويني واللغويني للزبيد 
 .م١٩٥٢, مرص , طبع يفيطبقات فحول الشعراء, ملحمد بن سالم اجلمح 
 .القاهرة ي,احللب بايب, مكتبة اليالبن اجلزر ,القراءات العرش طيّبة النرش يف 
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دائـرة صـالح الـدين املنجـد, . د: حتقيـق, العرب يف خرب مـن غـرب, للـذهبي 
 .املطبوعات والنرش, الكويت

 ).م١٩٨٣(العقد الفريد البن عبد ربه, دار الكتاب العريب, بريوت,  
الـرمحن املرشـدي,  عقود اجلامن, جلالل الـدين السـيوطي, عـىل رشح عبـد 

 .م١٩٥٥ −هـ ١٣٧٤حللبي مطبعة مصطفى البايب ا

حممـود جاسـم : علل النحو, أليب احلسني حممد بن عبد اهللا الـوراق, حتقيـق 
 .م١٩٩٩ −هـ١٤٢٠, )١(حممد الدرويش, مكتبة الرشد, الرياض, ط 

طلعـت قـورج بكيـت, . د: العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبـل, حتقيـق 
 .م١٩٦٣أنقرة, تركيا, 

صبحي الصالح, دار العلم للماليـني,  :علوم احلديث ومصطلحه, للدكتور 
 .هـ١٣٨٨, )٥(بريوت, ط 

نور الدين عـرت, مطبعـة األصـيل, . د: علوم احلديث, البن الصالح, حتقيق 
 .م١٩٦٦−هـ١٣٨٦حلب, 

العليم, القاهرة,  فهمي عبد. العامرة اإلسالمية يف عرص املامليك اجلراكسة, د 
 ).٣٣(عدد املجلس األعىل لآلثار, مرشوع املائة كتاب, ال

حممد حميي الـدين : العمدة يف حماسن الشعر وأدبه ونقده, البن رشيق, حتقيق 
 .م١٩٦٤−هـ١٣٨٣, )٣(عبد احلميد, مطبعة السعادة, مرص, ط 
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 ., ودياملخزومـ يمهـد .د: , حتقيـقيلخليـل بـن أمحـد الفراهيـدلالعني,  
, )١( للمطبوعات, بريوت, لبنـان, ط ي, مؤسسة األعلميإبراهيم السامرائ

 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨
عيون األثر يف فنون املغاز والشامئل والسري, البن سـيد النـاس اليعمـري,  

 .هـ١٣٥٦طبع بمرص, 
  عيون األنبـاء يف طبقـات األطبـاء, ابـن أيب أصـيبعة, دار الثقافـة, بـريوت,  

   .م١٩٨٧−هـ١٤٠٨, )٤(ط 

 .اهرةمكتبة املتنبى, القالبن اجلزري, طبقات القراء,  يفغاية النهاية  
غريب احلديث, البن قتيبة, عبد اهللا بـن مسـلم الـدينوري, مطبعـة العـاين,  

 .هـ١٣٩٧, )١(بغداد, ط 
غيث النفع يف القراءات السبع, لعيل النوري الصفاقيس, طبع هبـامش رساج  

 .القارئ املبتدئ, مطبعة مصطفى احللبي
 ., مصطفى احللبي, القاهرةللصفاقيسالنفع يف القراءات السبع, غيث  

وحممـد  ي,حممـد البجـاو عيل: , حتقيقيللزخمرش ,الفائق يف غريب احلديث 
 .هـ١٣٦٥, )١( ط, , القاهرةيأبو الفضل إبراهيم, عيسى احللب

هــ ١٤٠٣الفتاو الفقهية الكرب, أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي,  
 .م, املكتبة اإلسالمية١٩٨٣ −

 .احللبي, القاهرة فتح الغفار رشح املنار, طبعة عيسى البايب 
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 .فتح القدير, لكامل الدين بن عبد الواحد بن اهلامم, دار الفكر, بريوت 
الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية, لسليامن بن عمـر  

 .العجييل, الشهري باجلمل, مطبعة عيسى البايب احللبي, القاهرة
ن خليل بن كيكلـدي العالئـي, الفصول املفيدة يف الواو املزيدة, صالح الدي 

 .م١٩٩٠, )١(حسن موسى الشاعر, دار البشري, عامن, ط : حتقيق
 .م, نرشهتا دار الكتب املرصية١٩٤٨−هـ١٣٦٧فهرس اخلزانة التيمورية,  
  فهرس الفهـارس واألثبـات ومعجـم املعـاجم واملشـيخات واملسلسـالت,  

اس, دار العـريب إحسـان عبـ. د: لعبد احلي بن عبد الكبـري الكتـاين, حتقيـق
 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢, )٢(اإلسالمي, لبنا, بريوت, ط 

احلـي بـن  فهرس الفهارس واألثبات, ومعجم املعاجم واملسلسالت, لعبـد 
إحسان عباس, دار العريب اإلسـالمي, لبنـان, . د: عبد الكبري الكتاين, حتقيق

 .م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢, )٢(بريوت, ط 
خانــة اخلديويــة, طبــع بمرصــ, فهرســت الكتــب العربيــة املحفوظــة بالكتب 

 هـ١٣١٠
 .م١٨٧١ ,البن النديم, طبع يف ليبسيك ,الفهرست 
, مطبعة السـعادة, يكنوملحمد عبد احلي الل, يف تراجم احلنفية الفوائد البهية 

 .هـ ١٣٢٤مرص, 
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أسامة طـه الرفـاعي, وزارة األوقـاف . د: الفوائد الضيائية, للجامي, حتقيق 
 .م١٩٨٣والشئون الدينية, بالعراق, 

 .هـ١٢٩٩فوات الوفيات, ابن شاكر الكتبي, مرص,  
حممـد بـن نظـام الـدين  فواتح الرمحوت رشح مسـلم الثبـوت, لعبـد العـيل 

ــة ببــوالق, طياألنصــار ــوع مــع املستصــفى, املطبعــة األمريي   , )١( , مطب
 .هـ ١٣٢٢

فواتح الرمحوت رشح مسـلم الثبـوت, لعبـد العـيل حممـد بـن نظـام الـدين  
 .هـ١٣٢٢طبعة األمريية, بوالق, القاهرة, األنصاري, امل

محد بـن غنـيم بـن سـامل ألعىل رسالة ابن أيب زيد القريواين,  الفواكه الدواين 
 .هـ ١٤١٥ ,بريوت ,النفراوي املالكي, دار الفكر

, )٢(يف أصــول النحــو, لألســتاذ األفغــاين, مطبعــة اجلامعــة الســورية, ط  
 .م١٩٥٧−هـ١٣٧٦

طـي االقـرتاح, البـن الطيـب الفـايس, دار  فيض نرش االنرشاح من روض 
, )٢(البحوث للدراسات اإلسـالمية وإحيـاء الـرتاث, اإلمـارات, ديب, ط 

 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣

, )٢( , القـاهرة, طياحللبـ , عيسـى البـايبيالقاموس املحيط للفريوزآبـاد 
 .م ١٩٥٢ −هـ  ١٣٧١
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ــ, ط   ــز, كراتيش ــدف ببلرش ــة الص ــي, مطبع ــه, للربكت ــد الفق , )١(قواع
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٧

مطبعـة دار التـأليف,  أليب عبد اهللا محد بن أمحد الذهبي الدمشقي,الكاشف  
 .مرص

حممود فجال : الكايف رشح اهلادي, أليب املعايل عبد الوهاب الزنجاين, حتقيق 
 ).م١٩٧٨(يوسف, رسالة دكتوراه, 

 .م١٩٧٩ −هـ  ١٣٩٩البن األثري, دار صادر, بريوت,  ,التاريخ يفالكامل  
, دار الفكر, بـريوت, اجلرجاين يضعفاء الرجال, عبد اهللا بن عد مل يفالكا 

 .هـ١٤٠٤, )١(ط لبنان, 
  كتاب الفقيه واملتفقه, للخطيـب البغـدادي, دار ابـن اجلـوزي, السـعودية,  

 .هـ١٤٢١, )٢(ط 
 :حتقيـق املعـروف بسـيبويه, برش عمـرو بـن عـثامن بـن قنـربأليب  الكتاب, 

سـنة  ,للطباعـة والنرشـ, القـاهرة اب العـريبالسالم هارون, دار الكتـ عبد
 .م١٩٦٨

للعالمـة منصـور بـن يـونس بـن إدريـس  ,كشاف القناع عن مـتن اإلقنـاع 
 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢, بريوت ,دار الفكر, البهويت

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل, للزخمرشـي,  
 .يخ العريب, بريوت, دار إحياء الرتاث العريب, ومؤسسة التار)١(ط 
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, ملصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني  
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣الرومي احلنفي, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 

ججها وعللها السبع القراءات وجوه عن الكشف   طالـب, أيب بن ملكيّ  ,وحُ
 .بدمشق العربيّة اللغة جممع مطبوعات

إسحاق أمحد بـن حممـد بـن إبـراهيم  يبأل, »تفسري الثعلبي«يان لكشف والبا 
 :اإلمام أيب حممد بن عاشور, مراجعـة وتـدقيق: الثعلبي النيسابوري, حتقيق

 ,)١( , ط ,لبنـان ,بريوت, دار إحياء الرتاث العريب ,األستاذ نظري الساعدي
 .م٢٠٠٢ − هـ١٤٢٢

إسـامعيل الطرابليسـ, دار كفاية املتحفظ يف اللغة, أليب إسحاق إبراهيم بـن  
 .اقرأ للطباعة والنرش, طرابلس, ليبيا

أيب عبـد اهللا السـورقي, : الكفاية يف علم الرواية, للخطيب البغدادي, حتقيق 
 .وإبراهيم محدي املدين, املكتبة العلمية, املدينة املنورة

 ., دار الفكر, دمشقيالبقاء الكفو الكليات أليب 

, , مؤسسة الرسالةيلعالء الدين اهلند ,واألفعالكنز العامل يف سنن األقوال  
 . م١٩٨٩ −هـ  ١٤٠٩

طبعـة مكتبـة  ,عبـد احلميـد سـيد. د الشواهد النحوية, الكواكب الدرية يف 
 .الكليات األزهرية, القاهرة
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الكواكب السائرة يف أعيان املائة العارشة, لنجم الدين الغزي, نرشـ املطبعـة  
 .م١٩٤٩األمريكية, بريوت, 

−هــ١٤٠٥, )٢(ات, أليب القاسم الزجاجي, دار الفكـر, دمشـق, ط الالم 
 .م١٩٨٥

لب اللباب يف حترير األنساب, جلـالل الـدين عبـد الـرمحن السـيوطي, دار  
 .م١٩٩١−هـ ١٤١١الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 

السـالم  عبد: لعبد القادر بن عمر البغدادي, حتقيق ,لب لباب لسان العرب 
 .م١٩٨٩, )٣(, ط اخلانجي, القاهرةحممد هارون, مكتبة 

, دار صادر, بريوت, لبنـان, يثري اجلزرهتذيب األنساب, البن األ اللباب يف 
 .م١٩٨٠ −هـ  ١٤٠٠

. غـازي طلـيامت, د. د: اللباب يف علل البناء واإلعراب, للعكربي, حتقيـق 
 .هـ١٤١٦, )١(عبد اإلله نبهان, دار الفكر, دمشق, ط 

عادل عبد املوجود وآخرين, دار : بن عادل, حتقيقعلوم الكتاب ال اللباب يف 
 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩, )١(ط  ,الكتب العلمية, بريوت

 ,الفضل مجال الدين حممـد بـن مكـرم بـن منظـور لسان العرب للعالمة أيب 
 .دار املعارف .ط ,نيالكبري وآخر بتحقيق عبد اهللا عيل

اجلامعـة السـورية, سـعيد األفغـاين, . د: ملع األدلة البـن األنبـاري, حتقيـق 
 .م١٩٥٧هـ, ١٣٧٧
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  حسـني حممـد رشف, عـامل الكتـب, القـاهرة, : اللمع, البـن جنـي, حتقيـق 
 .م١٩٧٩, )١(ط 

ــد  ــن برشــ اآلم ــن ب ــف للحس ــف واملختل ــقياملؤتل ــو, . ف: , حتقي   كرنك
 .هـ١٣٥٤, القاهرة, القديس .ط

هـد قراعـة, : ما ينرصف وما ال ينرصـف, أليب إسـحاق الزجـاج, حتقيـق 
 .م١٩٧١ −هـ ١٣٩١رة, القاه

, )٢( عبيدة معمر بن املثنى, مؤسسـة الرسـالة, بـريوت, ط جماز القرآن أليب 
 .م ١٩٨١ −هـ  ١٤٠١

جمالس ثعلب, أليب العباس أمحد بن حييى النحوي الشيباين املعروف بثعلب,  
 .م١٩٤٨حتقيق عبد السالم هارون, دار املعارف, القاهرة 

 ).٣٢( جملة جممع اللغة العربية, العدد 
حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم, : جممع األمثال ألمحد بن حممد امليـداين, حتقيـق 

 .عيسى البايب احللبي, القاهرة
ــة   ــا,  )٣(جمموعــة القــرارات العلمي ــة يف ثالثــني عامً , جممــع اللغــة العربي

 .م١٩٦٣−هـ١٣٨٣
عبد الفتاح : املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها, حتقيق 

 .ي, املجلس األعىل للشئون اإلسالمية, القاهرةشلب
 .دار الكتب العلمية − البن عطية األندليس −املحرر الوجيز  
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: دراسـة وحتقيـق ي,لإلمام فخر الدين الراز ,املحصول يف علم أصول الفقه 
 .م ١٩٩٢ −هـ  ١٤١٢, )٢( , نرش مؤسسة الرسالة, ططه جابر العلواين. د
عبد الستار أمحد فـراج وغـريه, : حتقيق ,سامعيلبن إ املحكم البن سيده عيل 

  ., القاهرةياحللب مصطفى البايب
عبـد السـتار أمحـد فـراج : املحكم واملحـيط األعظـم, البـن سـيده, حتقيـق 

عبـد  .د: وآخرين, مصطفى البايب احللبـي, مرصـ, وطبعـة أخـر, حتقيـق
 .م٢٠٠٠, )١(احلميد هنداوي, دار الكتب العلمية, بريوت, ط 

عبد الستار أمحد فراج وغريه, : حتقيق ,بن إسامعيل عيل ,البن سيده ,ماملحك 
 ., القاهرةياحللب مصطفى البايب

, املطبعـة يبكر بـن عبـد القـادر الـراز للعالمة حممد بن أيب ,خمتار الصحاح 
 .م١٩٣٨ −هـ  ١٣٥٧, )٤(ط األمريية ببوالق, 

ألنسـاب, خمترص فتح رب األرباب بـام أمهـل يف لـب اللبـاب مـن واجـب ا 
ـا مـع لـب اللبـاب يف حتريـر  لعباس بن حممد بـن أمحـد املـدين, طبـع ملحقً

 .األنساب

  املخترص يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحـد بـن حنبـل, لعـالء الـدين  
حممــد مظهــر, دار الفكــر, دمشــق, . د: عــيل بــن حممــد بــن اللــامم, حتقيــق

 .م١٩٨٠−هـ١٤٠٠
 .بريوت املخصص البن سيده, دار الكتب العلمية, 
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املـالكي  عبد اهللا حممد بن حممـد بـن حممـد العبـدري الفـايس يبألاملدخل,  
 .م١٩٨١ −هـ ١٤٠١ ,الشهري بابن احلاج, دار الفكر

مهـدي املخزومـي, . مدرسة الكوفة ومنهجهـا يف دراسـة اللغـة والنحـو, د 
 .م٢٠٠٢املجمع الثقايف, أبو ظبي, 

وضة النـاظر البـن قدامـة, مذكرة أصول الفقه ملحمد أمني الشنقيطي عىل ر 
 .املدينة املنورة, دار النهضة العربية

 .صالح رشف, القاهرة. مذكرة يف املنطق, د 

 .دائرة املعارف النظامية, اهلند, )١(ط , يمرآة اجلنان لليافع 
  , حيـدر آبـاد, اهلنـد, يتـاريخ األعيـان, لسـبط بـن اجلـوز مرآة الزمـان يف 

 .م١٩٥١ −هـ  ١٣٧٠
 .هـ١٣٧٥عبد الواحد اللغوي, طبع يف مرص, مراتب النحويني ل 
: , حتقيقيالدين عبد املؤمن بن عبد احلق البغداد يصف. طالع, دمراصد اال 

 −هــ ١٣٧٣, )١( , دار إحياء الكتب العربية بمرصـ, طيحممد البجاو عيل
 .م١٩٥٤

حممد أمحـد جـاد املـوىل, : املزهر يف علوم العربية وأنواعها, السيوطي, حتقيق 
 .يسى احللبي, القاهرةمطبعة ع

فـؤاد عـيل : املزهر يف علوم العربية وأنواعها, جلالل الدين السيوطي, حتقيق 
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨, )١(منصور, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط 
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حممد خـري احللـواين, : مسائل خالفية يف النحو, أليب البقاء العكربي, حتقيق 
 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢, )١(دار الرشق العريب, بريوت, ط 

حممـد كامـل بركـات, . د: املساعد عىل تسهيل الفوائد, البن عقيـل, حتقيـق 
 .م٢٠٠١ −هـ١٤٢٢مركز إحياء الرتاث اإلسالمي, مكة املكرمة, 

, املطبعـة األمرييـة ببـوالق, حامد الغـزايل أليب ,يف علم األصول ىاملستصف 
 .هـ ١٣٢٢, )١( نرش دار املعرفة, بريوت, ط

بن  عىل صحاح اآلثار, للقايض أيب الفضل عياض بن موسى مشارق األنوار 
 .عياض اليحصبي السبتي املالكي, املكتبة العتيقة, ودار الرتاث

, , القـاهرةيعيسـى احللبـطبعـة , يالبجـاو عـيل: حتقيـق, ياملشتبه للـذهب 
 .م١٩٦٢

مشكل إعراب القـرآن, للقييسـ, مكـي بـن أيب طالـب, مؤسسـة الرسـالة,  
 .هـ١٤٠٥, )٢(بريوت, ط 

عـائض بـن . د: مصابيح املغاين يف حروف املعاين, للخطيب املوزعي, حتقيق 
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤, )١(نافع, دار املنار, ط 

, )١(مصادر اللغـة, لعبـد احلميـد الشـلقاين, مطـابع جامعـة الريـاض, ط  
 .م١٩٨٠

أمحد بن حممد بن عيل : يف غريب الرشح الكبري للرافعي, تأليف املصباح املنري 
 .ي الفيومي, املكتبة العلميةاملقر
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دار الكتـب والوثـائق  .النجـار, ط حممـد عـيل: القرآن للفراء, حتقيـق معاين 
 .م ٢٠٠٢ −هـ  ١٤٢٢, )٣(القومية بالقاهرة ط 

عبد األمري حممد أمني الورد, عـامل الكتـب, : لألخفش, حتقيق ,القرآن معاين 
 .م ١٩٨٥ −هـ  ١٤٠٥, )١(ط  ,بريوت

كرنكــو : أبيــات املعــاين, البــن قتيبــة الــدينوري, حتقيــقاملعــاين الكبــري يف  
 .هـ١٣٦٨الرمحن اليامين, حيدر آباد,  وعبد

معاهد التنصيص عىل شواهد التلخيص, لعبد الـرحيم بـن أمحـد العبـايس,  
 .م١٩٤٧حممد حميي الدين عبد احلميد, عامل الكتب, بريوت, : حتقيق

الشيخ خليل : دم له وضبطهق, ياحلسني البرص املعتمد يف أصول الفقه, أليب 
 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣, )١(امليس, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط 

اهللا  عبـد اهللا يـاقوت بـن عبـد للشيخ اإلمام شهاب الدين أيبمعجم األدباء  
 .م١٩٧٩ ,ي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوتالبغداد يالروم ياحلمو

اهللا  عبد اهللا يـاقوت بـن عبـد يبمعجم البلدان للشيخ اإلمام شهاب الدين أ 
, دار الكتـب يفريد عبـد العزيـز اجلنـد: , حتقيقيالبغداد يالروم ياحلمو

 ).م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠, )١( العلمية, بريوت, لبنان, ط
 ., بريوتمعجم املؤلفني, عمر رضا كحالة, دار إحياء الرتاث العريب 
  ,ن قـايامز الـذهبيعبد اهللا حممد بن أمحد بـن عـثامن بـ يبأل معجم املحدثني, 

 .هـ١٤٠٨ ,)١(ط الطائف,  ق,مكتبة الصدي ,حممد احلبيب اهليلة. د: حتقيق
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حممـد سـمري نجيـب اللبـدي, . معجم املصطلحات النحويـة والرصـفية, د 
 .م١٩٨٨ −هـ١٤٠٩, )٣(مؤسسة الرسالة, دار الفرقان, ط 

 هـ١٣٤٦معجم املطبوعات العربية واملعربة, ليوسف رسكيس, طبع بمرص,  
 .م١٩٢٨ −

معرفة الثقات, أليب احلسن أمحد بـن عبـد اهللا بـن صـالح العجـيل الكـويف,  
عبد العليم عبد العظيم البسـتوي, مكتبـة الـدار, املدينـة املنـورة, ط : حتقيق

 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥, )١(
 ).١(ط , دار الكتب احلديثة, مرص, يمعرفة القراء الكبار للذهب 

أكـرم ضـياء, مكتبـة الـدار, املدينـة . د: , حتقيـقياملعرفة والتاريخ, للفسـو 
 .هـ ١٤١٠, )١( املنورة, ط

بـن زيـد, ا, مكتبـة أسـامة ياملغرب يف ترتيب املعرب, نارص الـدين املطـرز 
 . م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩, )١( ط, حلب, سوريا

مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام, حتقيق حممد حميي الـدين عبـد  
 .م١٩٨٧ا, لبنان, احلميد, املكتبة العرصية, صيد

, يحمد بن اخلطيـب الرشـبينملألفاظ املنهاج,  املحتاج إىل معرفة معاين يمغن 
 .م١٩٩٤ −هـ  ١٤١٥, )١( طالكتب العلمية, دار 

  : املغني يف النحو لتقي الـدين أيب اخلـري منصـور بـن فـالح اليمنـي, حتقيـق 
 .م٢٠٠٠ عبد الرزاق عبد الرمحن أسعد الساعدي, املكتبة الوطنية, بغداد,
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 .مفتاح السعادة لطاش كرب زاده, دار الكتب احلديثة, القاهرة 
 .م١٩٢٢مفتاح الكنوز اخلفية, اهلند,  
, مكتبـة لحسني بن حممـد الراغـب األصـفهاينلات يف غريب القرآن, داملفر 

 .األنجلو املرصية
ملحـم,  عـيل بـو. د: املفصل أليب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي, حتقيـق 

  ).٤١٥(م ١٩٩٣, )١(الل, بريوت, ط مكتبة اهل

املقاصد النحوية يف رشح شواهد األلفية ملحمود بن أمحد العيني, دار صادر,  
 .بريوت

حممد عبد السالم هارون, دار اجليل, : مقاييس اللغة ألمحد بن فارس, حتقيق 
 .م١٩٩١, )١(بريوت, ط 

ببـاريس,  يف تاريخ رجال األندلس, حليان بن خلف بن حيان, طبـع املقتبس 
 .م١٩٣٧

اخلـالق  حممـد عبـد: املقتضب, أليب العباس حممـد بـن يزيـد املـربد, حتقيـق 
 .عضيمة, عامل الكتب, بريوت

بن مـؤمن حتقيـق أمحـد عبـد السـتار  أبو احلسن عيل: بن عصفورال املقرب, 
 م١٩٨٦, بغداد سنة )٢(ط , ي, وعبد اهللا اجلبوياجلوار

فخر الدين قبـاوة, دار اآلفـاق . د: قاملمتع يف الترصيف, البن عصفور, حتقي 
 .هـ١٣٩٩, )٤(اجلديدة, بريوت, ط 
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مناهج العقول رشح منهاج األصول, ملحمد بن احلسـن البدخيشـ, مطبعـة  
 .حممد عيل صبيح, القاهرة

عيسـى  ,للشيخ حممد عبد العظـيم الزرقـاين ,علوم القرآن مناهل العرفان يف 
 .ياحللب

مد عبد القـادر عطـا, مصـطفى عطـا, دار حم: , حتقيقيالبن اجلوز ,املنتظم 
 .م١٩٩٢ −هـ  ١٤١٢, )١(ط الكتب العلمية, 

حممد حسن هيتـو, طبعـة . د: املنخول من تعليقات األصول, للغزايل, حتقيق 
 .م١٩٧٠ −هـ ١٣٩٠, )٢(دار الفكر, دمشق ط 

إبـراهيم مصـطفى, : املنصف البن جني, رشح فيه الترصيف للامزين, حتقيق 
 .هـ١٣٧٣, )١(, ط وعبد اهللا أمني

 −هـــ ١٣٩٩املنهــاج يف شــعب اإليــامن, للحليمــي, دار الفكــر, بــريوت,  
 .م١٩٧٩

املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار, ويعرف بخطـط املقريـزي, طبـع يف  
 .هـ١٣٢٧مرص, 

دار  ,عبد اهللا حممـد بـن حممـد احلطـاب أليب ,مواهب اجلليل رشح املخترص 
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢, )٣(الفكر ط 

مواهب املفتاح يف رشح تلخيص املفتاح البـن يعقـوب املغـريب, مـع رشوح  
  .هـ١٣٤٢, مطبعة السعادة بمرص, )١/٤٧(التلخيص 
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 .م١٧٩٢, البن تغري بردي, طبع يف كمربج, اللطافة مورد 
 .خدجية احلديثي. موقف النحاة من االحتجاج باحلديث الرشيف, د 

, املؤسسة املرصـية يبرد يبن تغراليف تاريخ مرص والقاهرة النجوم الزاهرة  
 .العامة

النحاة واحلديث النبوي, مع حتقيق كتاب إعراب احلديث النبوي أليب البقاء  
العكــربي, حســن موســى الشــاعر, كليــة اللغــة العربيــة, جامعــة األزهــر, 

 .م١٩٧٨−هـ١٣٩٨
النحو يف مرص حتى القرن العـارش, ألمحـد عبـد الـاله هاشـم, كليـة اللغـة  

 .امعة األزهر, القاهرةالعربية, ج

حممـد : نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر, البن اجلوزي, حتقيـق 
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤, )١(عبد الكريم كاظم, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط 

 ., مرص١٢٩٤نزهة األلبا يف طبقات األدبا, عبد الرمحن بن حممد األنباري,  
لوس نسـخة بـدار خطيـة الكتـب نزهة النفوس يف بيان حكم التعامـل بـالف 

خمطوط البـن اهلـائم بـدار ) ب١٦ل (, فقه تيمور )٧٩٨(املرصية حتت رقم 
 ).١٢٤٩٩(فقه تيمور, ميكروفيلم رقم ) ٧٩٨(الكتب املرصية حتت رقم 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة, ملحمـد الطنطـاوي, دار املعـارف بمرصـ,  
 .م١٩٩١ −هـ١٤١٢

 .لبنان, بريوت, العلمية الكتب دار. اجلزري البن ,العرش القراءات يف النرش 
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  نظرات يف اللغة والنحو, لطه الراوي, منشورات املكتبـة األهليـة, بـريوت,  
 .م١٩٦٢, )١(ط 

نكت اهلميان يف نكت العميان, لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي, طبع  
 .م١٩١١ −هـ ١٣٢٩يف مرص, 

, طبعـة املطبعـة يالدين اإلسنوهناية السول يف رشح منهاج األصول, جلامل  
 .م١٩٨٢السلفية, عامل الكتب, بريوت, 

, أخــرية طدار الفكــر, , هنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج, للشــهاب الــرميل 
 .م١٩٨٤ −هـ  ١٤٠٤

 .البن األثري, دار الفكر, بريوت ,النهاية يف غريب احلديث واألثر 

, )١(د, دار الرشـوق, ط حممد عبد القادر أمحـ. د: النوادر, أليب زيد, حتقيق 
 .هـ١٤٠١

للشـيخ سـيد املـدعو بمـؤمن : نور األبصار يف مناقب آل بيت النبي املختـار 
 .هـ١٢٩٠الشبلنجي, طبع  بمرص, 

اهللا  بـن عبـد النور السافر عن أخبار القرن العارش, لعبـد القـادر بـن شـيخ 
 .هـ١٤٠٥, )١(العيدرويس, دار الكتب العلمية, لبنان, بريوت, ط 

لوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عرش, ملحمـد بـن حممـد نيل ا 
 .هـ١٣٥٠زبارة اليمني الصنعاين, طبع بمرص, 
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عىل هامش كشف الظنـون, طبـع إلسامعيل باشا البغدادي, هدية العارفني,  
 .دار الفكر, بريوت

مهع اهلوامع رشح مجع اجلوامع للسيوطي, نرش مكتبـة الكليـات األزهريـة,  
 .هـ١٣٢٧, )١(ط  القاهرة,

 ., طهران, إيرانيبالوفيات للصفد الوايف 

إحسـان  :حتقيـق ,أبو العباس أمحـد بـن حممـد: ابن خلكان فيات األعيان,و 
 .عباس, دار صادر, بريوت, لبنان

يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص, أليب منصـور عبـد امللـك بـن حممـد بـن  
دار الكتــب العلميــة,  مفيــد حممــد قميحــة,. د: إســامعيل الثعــالبي, حتقيــق

 ١٩٨ −هـ١٤٠٣, )١(بريوت, لبنان, ط 
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